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هیزاجحلا هلحرلا  ای  زاجح  همانرفس 

باتک تاصخشم 

1938م. بیبل - ، دمحم  ینونتب ، هسانشرس : 
هیزاجحلاۀلحرلا يدادرارق :  ناونع 

يراصنا يداه  همجرت  ینونتبلا ؛ بیب  دمحم  فیلات  هیزاجحلا / هلحرلا  ای  زاجح  همانرفس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1381 رعشم ، رشن  نارهت : رشن :  تاصخشم 

. هشقن روصم ، 472 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 
6-17-7635-964 لایر :   24000 کباش : 

اپاف / يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

ساهرف 1938م -- . بیبدمحم - ، ینونتب ، عوضوم : 
اههمانرفس عوضوم : 
جح عوضوم : 

تحایس ریس و  يدوعس --  ناتسبرع  عوضوم : 
مجرتم يداه ، يراصنا ، هدوزفا :  هسانش 

DS208/ب2س7 1381 هرگنک :  يدنب  هدر 
915/3804 ییوید :  يدنب  هدر 

م27696-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
1 ص :

هراشا
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مجرتم راتفگشیپ 

9 ص :
نداد اب  ار  یمدآ  دـیمد و  یکاخ  دـبلاک  رد  ار  حور  هک  يراگدرورپ  دـیرفآ ، ار  نایناهج ، ناهج و  هک  تسازـس  ار  يراـگدرورپ  شیاـتس 

. دینادرگ تاقولخم  فرشا  ار  وا  تخاس و  رترب  تادوجوم  رگید  زا  لقع ،
نادب هک  داهن  جرا  نانچ  ار  ملق  داد و  رارق  اههشیدـنا  لاقتنا  نتـشون و  هلیـسو  راک و  رازبا  ار  ملق  تخومآ و  تفرعم  ملع و  ار  ناسنا  هاگنآ 

! درک دای  دنگوس 
. هلآ هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  تبترم ، یمتخ  ترضح  نیرخآ ، نیلوا و  دیس  تانیاک ، رورس  رب  نایاپیب  دورد 

. مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  وا ، قح  هب  یلو  رب  مالس 
. مالسلا مهیلع  موصعم  ناماما  ارهز و  ترضح  ملاع  نانز  رورس  رب  مالس  و 

(. جع  ) رصع یلو  يدهم ، ترضح  نامز ، ماما  رب  مالس  و 
و دنراد . ياج  ناناملـسم  بلق  رد  هک  دناناهج  یبهذم  ياهرهـش  نیرتالاو  نیرتسدقم و  هرونم ،) هنیدم  همّرکم و  هکم   ) نیفیرـش نیمرح 

زاـین زار و  هب  دوخ  راـگدرورپ  اـب  دنتـسیایم و  نآ  يوس  هب  راـب  جـنپ  اـی  هس  هنازور ، هک  تسا  ناملـسم  يدـنا  دراـیلیم و  کـی  هلبق  هبعک ،
. دنزادرپیم

راید نآ  هب  ایند  ياج  ياج  زا  ناملسم ، درم  نز و  زا  ناسنا ، اهنویلیم  هلاس ، همه 
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10 ص :
. دنیوجیم برقت  قح  هب  وا  كاپ  تبرت  يوبن و  مرح  ترایز  يرازگجح و  اب  دنباتشیم و 

تارطاـخ و زا  يراـب  هلوک  شیوخ  یگنهرف  يرکف و  هنیمز  هب  هّجوـت  اـب  هدـیدرگ ، ناشبیـصن  تداعـس  قـیفوت و  نیا  هک  یناـسک  زا  یخرب 
. دناهتشاذگ ناقاتشم  رایتخا  رد  دوخ  نایانشآ  ناتسود و  ندرک  دنمهرهب  يارب  ار  تاعالطا 

هب هاگ  هک  دناهتـشاد ، نآ  نادواج  ملاعم  راگدـنام و  راثآ  رهـش و  ود  نیا  هب  ياهژیو  مامتها  هجوت و  نونک ، اـت  مالـسا  ردـص  زا  ناناملـسم 
. دناهدرک نایب  لیصفت  هب  ار  یقافتا  دادیور و  ره  هتخادرپ و  نآ  ماگ  هب  ماگ  بجو و  هب  بجو  فیصوت 

هب هدمآرد و  شراگن  هب  تسا ، یسراف  یبرع و  نابز  هب  اهنآ  رتشیب  هک  فلتخم  ياهنابز  هب  هنیمز  نیا  رد  ناناملسم  بوتکم  راثآ  نونک  ات 
. تسا هدیسر  پاچ 

438 ه. م :  ) ینایدابق ورسخ  رصان  همانرفس  نوچمه  نادنمـشناد ، ملق و  نابحاص  هاگ  ناملـسم و  ناراگنهلحر  ناحایـس و  ياههمانرفـس  رد 
. تسا هدیدرگ  جرد  هراب  نیا  رد  یگنس  نارگ  تاعالطا  ق ) 756 ه . م :  ) هطوطب نبا  و  ق ) 580 ه . م :  ) ریبج نبا  و  ق )

رد هک  يروط  هب  تسا ؛ هتـشادن  ینادـنچ  جاور  هدوب و  دودـحم  یناریا  نایجاح  نایم  رد  یـسیون  همانرفـس  تنـس  هک  تسا  رکذـت  هب  مزـال 
. تسا هدنام  ياج  رب  هرطاخ  رپ  ریطخ و  تارطاخ  نیا  زا  يدودحم  راثآ  اهنت  يدنا ، لاس و  رازه  کی  تّدم 

حرـش هـب  نآ  رد  هدـش و  هتـشاگن  يرـصم  ياـشاپ  تـعفر  مـیهاربا  رکــشلرس  مـلق  هـب  هـک  تـسا  اـهباتک  نـیا  هـلمج  زا  نـیمرحلا » تآرم  »
و هتخادرپ ، يرجه  ياهلاس 1320 و 1321 و 1325  رد  رصم  جاحلا  ریما  يرصم و  لمحم  نارادساپ  هدنامرف  ناونع  هب  دوخ  ياهترفاسم 

. دش رشتنم  همجرت و  یسراف  هب  بناج  نیا  ملق  هب  هک  دیآیم  رامش  هب  ریخا  نرق  ود  رد  راثآ ، نیرتدنمدوس  نیرتمهم و  زا  شیاهیهاگآ 
بیبل دمحم  يرصم  بیدا  دنمشناد و  هتشون  تسا  نازیزع  امش  دیدشیپ  رد  هک  زاجح ، همانرفـس  ای  هیزاجحلا » ۀلحرلا   » باتک نیا  نونکا  و 

ق. لاس 1327 ه . رد  هک  تسا  ینونتب 
يایفارغج برع ، موق  خیرات  نیفیرش و  نیمرح  زا  يدنمدوس  ًاتبسن  تاعالطا  هتفر و  جح  رفس  هب  رصم » ویدخ   » اشاپ یملح  سابع  هارمه  هب 

ار شیوخ  نامز  ات  برعلا ، ةریزج 
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11 ص :
. تسا هدرک  سکعنم 

. تساک دهاوخ  همجرت  نیا  ياهییاسران  زا  ناروشیدنا  یهارمه  ییامنهار و  نامگیب 
هک رکسعیضاق  یلعدیس  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  مدنمشزرا  لضاف و  زیزع و  رورس  قیوشت  اهییامنهار و  زا  تسا  مزال  نایاپ  رد 

لامک زین  مق  رد  رقتسم  جح  تاقیقحت  زکرم  ناراکردنا  تسد  زا  هک  نانچمه  منک . رکشت  دنتـشاد  ییازـس  هب  شقن  بناج  نیا  قیوشت  رد 
. مراد ار  نانتما  رکشت و 

میظعلا ّیلعلا  هَّللابّالإ  یقیفوت  امو 
يراصنا يداه  رتکد 

لاس 1379 رذآ  لاس 1421 / ناضمر  لّوا 
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12 ص :

هدنسیون هرابرد  یتاعالطا 

« مود یملح  اشاپ  سابع   » رـصم ِيویدـخ  ِرابرد  ناوید  رد  ددرگیم - راکـشآ  وا  ياههمانرفـس  زا  هکنانچنآ  يرـصم - ینونتب  بیبل  دـمحم 
اب 12 فداصم   ) يرجه لاس 1327  هدعقلا  يذ  زور 29  رد  مود  یملح  اشاپسابع  رـصم ، ویدخ  هک  یماگنه  تسا . هدوب  تمدخ  لوغـشم 

. دُرب رفس  هب  دوخ  ِيرابرد  لاجر  ریاس  هارمه  هب  ینامرف  ّیط  ار  ینونتب  دومن ، هنیدم  هکم و  راید  هب  رفس  ِمزع  يدالیم ) لاس 1909  ربماسد 
ینونتب کب  بیبل  دمحم  ماگنه ، نیا  رد  هک  دومن  تعجارم  رـصم  هب  يویدـخ  ِناوراک  هرونم ، هنیدـم  ِترایز  جـح و  هضیرف  ماجنا  زا  سپ 

پاچ هب  راب  هس  نونک  اـت  همانرفـس  نیا  هک  دروآ  رد  ریرحت  هتـشر  هب  هیزاـجحلا » ۀـلحرلا   » ماـن هب  ار  دوخ  ياوتحمرپ  دنمـشزرا و  هماـنرفس 
زا اهراب  دوخ  باتک  رد  هدربماـن  اریز  تسا ؛ هدوب  اـشاپ  تعفر  میهاربا  نیمرحلاةآرم »  » فیلأـت زا  شیپ  باـتک ، نیا  شراـگن  تسا . هدیـسر 

. تسا هدرک  دای  ینونتب  همانرفس 
هتشون ار  نآ  يدالیم  لاس 1926 ، رد  ایناپسا ، هب  دوخ  ِرفس  ماگنه  هب  هک  هدوب  زین  یـسلدنالا » ۀلحر   » مان هب  يرگید  همانرفـس  ياراد  ینونتب 

. دیآیم رامش  هب  هنیمز  نیا  رد  سلدنا  زا  يدنمشزرا  خیرات  هک  تفگ  ناوتیم  تسا و 
. تسا هتشاگن  ار  اکیرمآ  همانرفس  ای  اکیرمآ » یلإ  ۀلحرلا   » کب و تموکح  خیرات  ياهمان : هب  رگید  باتک  ود  ینونتب  نینچمه 

. تسا هدرک  تافو  يرجه  لاس 1350  زا  سپ  هک  دسریم  رظن  هب  نکیل  تسین  تسد  رد  یتسرد  ِیهاگآ  وا  تافو  ای  دلوت و  خیرات  زا 
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13 ص :

راتفگشیپ

هراشا

نیا زا  دنوشیم . برع  ِنیمزرس  یهار  جح ، هضیرف  ماجنا  يارب  ناناملـسم ، زا  رفن ) رازه   250000  ) نویلیم عبر  ِدودح  یتّیعمج  هلاس ، همه 
شخب ود  هب  ار  اههتفگ  نیا  مناـسرب . دـنمجرا  ِناگدـنناوخ  امـش  رظن  هب  ار  یتاـعالطا  نیمزرـس ، نیا  هراـبرد  هک  متفرگ  نآ  رب  میمـصت  ور 

صاصتخا نآ  زا  سپ  مالـسا و  زا  شیپ  رد  نانآ  ياهتلود  اههریت و  لیابق و  هشیر و  برع و  ّتلم  هب  ار  تسخن  شخب  میاـمنیم : میـسقت 
ینونک و برعلا  ةریزج  زا  رگید  یشخب  هب  سپس  مدومن ؛ وگزاب  امش  يارب  خیرات  نایم  زا  ار  ییاههتفگ  قیاقح و  هدرشف  تروص  هب  مداد و 

. متخادرپ نآ  ياهتموکح  اههلیبق و 

برع موق 

اهتنطلس اهتموکح و  نیرتعیـسو  اهتلم و  نیب  رد  رمع  نیرتزارد  هکیروطب  دیآیم ، رامـش  هب  ناهج  ياهتلم  نیرتنهک  زا  برع  موق 
رامـش هب  نیمز  يور  ياـهّتلم  نیرتیمیدـق  زا  یناداـبآ ، یگنهرف و  رظن  زا  تفگ ، ناوـتیم  هک  اـجنآ  اـت  تسا  هدوـب  تلم  نیا  هب  قـّلعتم 

. دناهدوب خیرات  رد  یناشخرد  ياهتموکح  ياراد  مالسا  زا  شیپ  رد  نانآ  دیآیم .
رد شیوخ  هطلس  ریز  هب  هدوب ، ناهج  فارطا  رد  عیسو  يدودح  ياراد  هک  ار  هدرتسگ  روانهپ و  ِنیمزرـس  نآ  زین  مالـسا  زا  دعب  هکنانچمه 

رد ار  تسخن  هبتر  زارد  ینامز  تّدم  هدروآ و 
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14 ص :
میـسقت شخب  هس  هب  نآ ، تلاصا  هشیر و  هب  تبـسن  ار  برع  تلم  هک  مدـید  بسانم  اجنیا  رد  دـندوب . هدرک  دوخ  ِنآ  زا  یناـهج  تساـیس 

«. یناندع برع  - » موس و  یناطحق » برع  - » مود ةدئاب ،» برع   » ای قیلامع » - » تسخن شخب  میامن :

قیلامع

رد تیودـب  تلاح  هب  تسخن  موق  نیا  میراد ، عالطا  ناـشیا  زا  هک  هچنآ  رباـنب  دـناهدوب و  ماـس » نب  ذوـال  نب  قیلمع   » نادـنزرف زا  موق ، نیا 
زا فلع ، هاگارچ و  لابند  هب  دـندوب و  هدـش  لیکـشت  یکچوک  ياههورگ  زا  نانیا  دـناهدرکیم ؛ یگدـنز  هبقع »  » و قارع »  » ناـیم يارحص 

ياهراک تیریدـم  هک  دـناهدوب  ياهلیبق  سییر  ياراد  هدـش  دای  ياـههورگ  زا  کـی  ره  اـًلومعم  دـندرکیم . تکرح  رگید  يوس  هب  ییوس 
رب نانچمه  موق  نیا  دنتشاد . لاغتشا  رصم »  » و لباب »  » نایم یناگرزاب  رما  هب  اهنآ ، ناتخـسرس  نادنمتردق و  تسا و  هتـشاد  هدهع  رب  ار  نانآ 

تسیب و نرق  رد  سپ  نیا  زا  دنتفای . هبلغ  لباب »  » رب هک  دندیدرگ  دنمتردق  هدرتسگ و  نانچنآ  هکنیا  ات  دندوب  دـنبیاپ  شیوخ  هداس  ِیگدـنز 
. دندروآ دوجوب  نیمزرس  نآ  رد  حون ) نب  ماس  نادنزرف  زا  « ) نییبآوماس  » تلود مان  هب  ار  یتلود  مالـسلا ، هیلع  حیـسم  دالیم  زا  شیپ  مجنپ 

ماـن هب  ناـنآ  ناـیم  زا  یهاـشداپ  مالـسلا ، هیلع  حیـسم  دـالیم  زا  شیپ  موـس  تسیب و  نرق  رد  هـکنیا  اـت  دوـب ، اـجرباپ  ناـنچمه  تـلود  نـیا 
نآ رد  دـیدرگ . رواـنهپ  عیـسو و  ینیمزرـس  ياراد  هکیروطب  تفاـی ، تسد  نآ  نوماریپ  و  ناـیروشآ »  » تلود رب  وا  تساـخرب . یبارومح » »

تکلمم  » هب نیمزرس  نآ  دیـسر و  يّدام  یبدا و  ِتهج  زا  حطـس ، نیرتالاب  هب  دوخ  نارود  رد  هک  تفر  شیپ  تموکح  نیا  نانچنآ  ماگنه 
. تفای ماود  نرق - راهچ  تّدم  هب  ًابیرقت  ینعی  دالیم - زا  شیپ  مکی  تسیب و  نرق  رخاوا  ات  تلود  نیا  دیدرگ . فورعم  یبارومح »

ِراثآ زا  يرایـسب  دادعت  رب  هک  دنراد  هدیقع  دناهتخادرپ ، واکودنک  هب  نایلباب »  » و نایروشآ »  » راثآ ياههدنام  یقاب  رد  هک  یناسانـش  ناتـساب 
موق نیا  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  هتسب  شقن  یخیم (1)  طخ  اب  ییاههتشون  هتشاد ، اهنآ  ینیشنرهش  گنهرف  نّدمت و  زا  ناشن  هک  نانآ ،

رب نانآ  ياهخیم  كوناب  طخ  نیا  نوچ  دـنتخومآ . دـندرکیم ، تموکح  لباب  رب  نانآ  زا  شیپ  هک  نایرموس  زا  ار  یخیم  طخ  قیلامع ، - 1
ترارح هداد و  رارق  اههروک  رد  ار  دوخ  ياههتـشون  گنـس  نیا  زا  يرایـسب  نانآ  دـیدرگ . روهـشم  ماـن  نیدـب  دـشیم ، هتـشون  لِـگ  يور 

لکش تشاذگ و  ییازسب  ریثأت  طخ ، نیا  رد  برع  ندمت  دنامب ؛ یقاب  لاس  نارازه  تشذگ  اب  هکیروطب  دوش ، مکحتسم  هکنیا  ات  دندادیم 
اب یخیم  طخ  نکیل  تفرگیم ، رارق  هدافتسا  دروم  نمی  رد  مالسا ، زا  شیپ  ات  طخ ، نیا  هک  يروطب  دوزفا ، نادب  ار  یناوارف  تایصوصخ  و 

. تفر نیب  زا  دش و  یشالتم  دوب ، نایزاجح  هدافتسا  دروم  هک  یطبن »  » طخ راشتنا 
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15 ص :
. دنروآیم رامش  هب  ندمت  رد  ماوقا ، نیرتزاتشیپ  نیرتنهک و  زا  ار 

« ناـیروشآ  » هدـیدرگ ادـج  نآ  نوـماریپ  ياهنیمزرـس  تساـک ، نآ  تردـق  زا  تشاذـگ و  فعـض  هب  ور  تلود  نیا  مکمک  هک  یماـگنه 
. دندش لقتسم 

لباب رب  رّسلب » بالغت   » یهاشداپ نارود  رد  دالیم ، زا  شیپ  لاس 1280  رد  هک  دندرک  ادیپ  تردق  نانچنآ  دوخ ، لالقتسا  یپ  رد  نایروشآ 
تشز يراتفر  نانآ  اب  هدرک و  اهبرع  رازآ  هب  عورش  ندیـسر ، تردق  هب  زا  سپ  نایروشآ  دنتفرگ . تسد  هب  ار  نآ  تیمکاح  دندش و  هریچ 

ملظ و ماـگنه  هب  رگید  ناـمز  ره  دـننامه  ناـنآ ، زا  يرایـسب  هورگ  هدرکن و  لّـمحت  ار  يرگدادـیب  متـس و  نـیا  اـهبرع  دنتـشاد . دنـسپان  و 
. دندیدرگ راپسهر  نآ  برغ  برعلا و  ةریزج  بونج  يوس  هب  هدرک و  ترجاهم  راید  نآ  زا  يرگدادیب ،

ةاعر برع  ای  قرش  برع  موق  ای  سوسکه )  ) وساش

مالـسلا هیلع  حیـسم  دالیم  زا  شیپ  موس  تسیب و  نرق  رد  سوسکه » ، » دوب اجرباپ  مکحتـسم و  لباب  رد  یبارومح  تلود  هک  ماگنه  نآ  رد 
نیا درک . داجیا  دوخ  يارب  هقطنم  نآ  رد  ار  یتموکح  دـیدرگ و  هریچ  نیمزرـس  نآ  ییایرد  تمـس  رب  دـش و  دراو  رـصم  هب  زئوس  هگنت  زا 

مهدفه نادـناخ  ِنارَـس  زا  هک  دنتـشاد  مان  سیطالـس »  » نانآ ناهاشداپ  نیتسخن  داد و  رارق  ناص »  » رهـش ار  شیوخ  تلود  زکرم  تموکح 
ار اهنآ  م » 1700 ق .  » لاس دودح  رد  هبیط -»  » هاشداپ ْسُْمتُُحت -»  » ِکلَم هکنیا  ات  دندنام  یقاب  رـصم  رد  نانچمه  ةاعر ، برع  دندوب . رـصم 

. دنار نیمزرس  نیا  زا 
زا هژیو  هب  نانآ ، ياهدوبعم  زا  تسا  ییاههمـسجم  درب ، مان  ناوتیم  هک  يراـثآ  اـهنت  تسا و  هدـنامن  ياـج  هب  يرکذ  لـباق  راـثآ  ناـنآ  زا 
« لشا نب  نانس   » وا هب  برع  هک  مالسلا ، هیلع  میهاربا  ترضح  ِنارود  نوعرف  دوشیم ، هتفگ  تسا . هدنام  یقاب  نانچمه  هک  غیتوس »  » دوبعم
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16 ص :
« بعصم نب  دیلو   » وا هب  هک  یسوم ، ترضح  ِنامز  نوعرف  دشیم و  هدیمان  دیلو » نب  نایر   » هک فسوی  ترـضح  نامز  نوعرف  دنتفگیم و 

نوعرف ود  هک  تسا  نیا  نانآ  هاوگ  تسا و  هدوب  نایرصم  داژن  زا  موس ، نوعرف  هک  دنیامنیم ، دیکأت  یخرب  دناهدوب . موق  نیا  زا  دنتفگیم 
. تسا هتشادیم  اور  متس  ملظ و  نانآ  رب  هراومه  موس  نوعرف  نکیل  دناهتسیرگنیم ، فطل  هدید  اب  نایجراخ  هب  نیشیپ 

نیتسخن ِداع  ِتلود 

حیـسم دالیم  زا  شیپ  متـسیب ، نرق  رد  نایبارومح  تلود  طوقـس  زا  سپ  لامـش ، ِبرع  هکیماگنه  میدـش ، روآدای  نیا  زا  شیپ  هکناـنچمه 
، نامع نمی و  ياهارحص  نایم  رد  نانآ  دنداهن . ناینب  نیتسخن » ِداع   » ِمانب ار  یتلود  دندیدرگ ، ریزارس  برعلا  ةریزج  بونج  هب  مالسلا  هیلع 
هک یمیدـق  ءیـش  ره  يارب  هراومه  ببـس ، نیدـب  هدروآ و  رامـش  هب  اهتیّلم  نیرتنهک  زا  ار  داع  برع ، ِناراـگن  خـیرات  دـندیزگ . نکـسم 

. دنربیم راک  هب  يداع »  » هملک دننادیمن  ارنآ  تمدق 
رـسپ دـنزرف  رازه  راهچ  ياراد  هدرک و  رمع  لاس   1200 داع ، « ؛ دـناهتفگ اًلثم  دـناهدرک  نایب  ار  زیمآ  قارغا  ینانخـس  موق ، نیا  هرابرد  نانآ 

. دیئامن هعجارم  نانآ  ياهخیرات  هب  دیناوتیم  هک  زیمآ  قارغا  بلاطم  لیبق  نیا  زا  تسا ،»!؟ هدوب 
هک : » دناهتفگ و  دندیسر .» تموکح  هب  مرا  داّدش و  دیدش ، شنادنزرف : وا  زا  سپ  تشذگرد ، داع »  » هک یماگنه  : » دناهتفگ نانآ  نینچمه 

ِتاَذ َمَرِإ  ٍداَِعب * َکُّبَر  َلَعَف  َْفیَک  ََرت  َْملَأ  هیآ  ریسفت  رد  نارّسفم  زا  یخرب  درک . انب  ار  دامعلا » تاذ  مرإ   » رهش هک  تسا  یسک  نامه  داّدش » »
ِداَمِْعلا (1)

تـسا یتبـسن  نانآ  ِلیلد  تسا . هدوب  داع  ِموق  نآ  زا  یفـصو  دامعلا » تاذ   » نانآ و ّدج  مان  مرإ »  » دناهدوب و هیاپ  دنلب  یتلم  نانآ  : » دـناهتفگ
«، داـع  » موق هک  دـیآیم  رب  نینچ  اـههتفگ  نیا  زا  یلک  روـطب  مرإ .» دوـمث   » و مرا » ِداـع  : » دـنیوگیم هکناـنچنآ  دوـشیم ، هداد  مرا »  » هب هک 

یمکحتـسم ياهنامتخاس  نانچ  دـنه  رـصم و  ماش ، ياـهتلود  زا  کـی  چـیه  نارود ، نآ  رد  هک  دـندوب  یمکحتـسم  ياـهنامتخاس  ياراد 
. دنتشادن

ٍعیِر ِّلُِکب  َنُوْنبَتَأ  تسا : هدومرف  نینچ  نیا  هراب  نیا  رد  ارعش ، هروس  رد  يرگید  هیآ 

7 - 6 رجف ، - 1

نیتسخن ِداع  www.Ghaemiyeh.comِتلود  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 500زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


17 ص :
َنوُُدلَْخت (1). ْمُکَّلََعل  َِعناَصَم  َنوُذِخَّتَتَو  َنُوثَبْعَت * ًۀَیآ 

امـش دـیرادنپیم  هکنانچنآ  دـینکیم ، داـجیا  ییاـههاگراک  نآ  رد  دـیاهدرک و  اـنب  مکحتـسم  یناـمتخاس  دوخ  يارب  يدـنلب  ره  رد  ینعی 
؟ دوب دیهاوخ  ینادواج 

، ربمایپ نیا  داتـسرف . نانآ  بناج  هب  ار  دوه »  » لاعتم دنوادخ  سپ  دندیزای ، تسد  داسف  ملظ و  هب  هدومن و  نایغط  داع  ِموق  داّدَش ، نارود  رد 
. دندنام یقاب  شیوخ  ِیهارمگ  رد  نانچمه  هدرک و  بیذکت  ار  وا  نانآ  دناوخ ، ارف  راگدرورپ  ِتدابع  یتسرپ و  ُتب  ِكرت  هب  ار  داع  موق 

نکیل دنتشاد ، لیـسگ  هّکميوس (2)  هب  ار  یهورگ  روـظنم  نیدـب  اـهنآ  دـیدرگ . عـطق  ناـنآ  رب  ناراـب  زارد  یناـمز  تدـم  ماـگنه  نیا  رد 
ریزارس نانآ  يوس  هب  یهلا  باذع  مشخ و  هک  درک  هدهاشم  مالسلا  هیلع  دوه  ترضح  هکیماگنه  دندوبیقابدوخ . متـسو  ملظ  رد  نانچمه 

. دومن ترجاهم  يرود  ياج  هب  هتفرگ و  هرانک  نانآ  زا  دندوب ، هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  هارمه  هب  دیدرگ ، دهاوخ 
كـاله نآ  هجیتـن  رد  یگمه  هک  داتـسرف  ناـنآ  رب  یپ  رد  یپ  زور  تشه  بش و  تفه  تدـم  هـب  ار  یتخـس  ِداـب  راـگدرورپ  سپ ، نـیا  زا 

. دندیدرگ
ناشندش هدنار  زا  سپ  هک  دندوب  ةاعر »  » ِبرع ِناگدروخ  تسکـش  زا  یهورگ  نیتسخن  داع »  » هک دناهدیقع ، نیا  رب  ناراگن  خـیرات  یخرب 

. دناهتشگ عمج  مه  درِگ  رصم ، زا 
. دندومن عورش  دالیم ) زا  شیپ  مهدزناش  ای  مهدفه  نرق   ) رد رصم  ِفاقحا »  » رد ار  دوخ  ِتموکح  زاغآ ، رد  موق  نیا  نیاربانب ،

. دندنام یقاب  وا  ناوریپ  دوه و  دندیدرگ ، كاله  داع  ِموق  هک  یماگنه 
هک دنتـسویپ ، نانآ  هب  یناوارف  دادـعت  سپ  نآ  زا  تسویپ و  دوه  ِهورگ  هب  دوب ، هتفر  هّکم  هب  داع  ِناگدـنیامن  هارمه  هب  هک  داع » نب  ناـمقل  »

هریچ ناـنآ  رب  ناـیناطحق »  » هکنیا اـت  تفاـی ، همادا  لاـس  رازه  دودـح  رد  تموکح  نیا  دـندروآ ؛ دوجوب  مود » ِداـع   » ماـنب ار  ینیوـن  تلود 
هدیدرگ و

129 - 128 ءارعش ، - 1
نمی نیمزرـس  يوسهب  دالیم  زا  شیپ  متـسیب  نرق  رد  داـع  ِموق  دـناهتفگ  هک  هراـب - نیا  رد  ار  ناراـگن  خـیرات  هتفگ  هکیتروص  رد  داـع  - 2
رانک رد  هک  دنتـشاد  دصق  هدمآ و  هکم  هب  ءاقـستسا  دصق  هب  نانآ  ناگدنیامن  هک  میوش  لیاق  میـشاب و  هتـشاد  لوبق  دـناهدیدرگ ،- ریزارس 

: دـناهتفگ برع  ِناراـگن  خـیرات  نیمه  زا  یخرب  لاـح  نـیا  اـب  دـننک ! هثاغتـسا  دوـب ، مالـسلا  هـیلع  مـیهاربا  ترـضح  هتخاـس  هـک  ياهـبعک 
!«. تسا هدوب  نامز  نیا  زا  شیپ  داع  ناگدنیامن  »
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. دیدرگ دوبان  وحم و  نانآ  ِتموکح 

ییاهراغ هب  نانآ  ِتموکح  نیمزرـس  رد  يرافح  ماگنه  هب  اهنت  هکلب  دناهدرواین . تسدب  موق  نیا  ندـمت  زا  يرثا  نونکات  ناسانـش  ناتـساب 
ياهدنیآ رد  دـیاش ! دـناهتفای ، تسد  تسا ، هدـش  هدیـشوپ  نش  كاخ و  زا  یمیخـض  ياههیال  هلیـسوب  هدـمآ و  دوجوب  گنـس  نایم  رد  هک 

. دومن ییاسانش  ار  نانآ  ندمت  گنهرف و  ناوتب  نآ  هلیسوب  هک  دنبای ، یسرتسد  نانآ  زا  يراثآ  هب  کیدزن 

نوّیِنیعَم

نیمزرـس نآ  رد  نانآ  دندرکیمیگدنز . توم ، رـضح  لامـش  رد  نمی و  نیمزرـس  ِقرـش  رد  هک  دـناهدوب  یموق  نیعم ،» ینب   » ای نوینیعم » »
. دندوب هدروآ  دوجوب  روانهپ  گرزب و  یتموکح 

يویلاـه  » هژیو هب  و  نیقرـشتسم - قیرط  زا  دروم  نیا  رد  اـم  تاـعالطا  اـهنت  دـناهتفگن و  ینخـس  چـیه  هراـب  نیا  رد  برع ، ِناراـگن  خـیرات 
رهش ِفشک  نآ  نیرتمهم  هک  ار  یناوارف  تایفشک  نآ  رد  هتفای و  تیرومام  راید  نیا  هب  يدالیم  لاس 1869  رد  شروشک  زا  هک  يوسنارف »

تاقیقحت هراب  نیا  رد  اهنیازُج  و  یناملآ » رذالغ  « ؛ دننام نایبرغ ، زا  يرگید  ناسانش  ناتـساب  سپ ، نآ  زا  تسا . هدمآ  تسدب  دوب - نیعم » »
هدوب ياهتفرشیپ  گنهرف  ندمت و  ياراد  نیعم » ینب   » نانآ هتفگ  قبط  دندومن . فشک  تموکح  نیا  زا  ار  يراثآ  هدروآ و  لمعب  ار  یناوارف 

زاب اهّدس و  ندروآ  دوجوب  اب  موق  نیا  دناهدوب . لوغشم  تعارز  يزرواشک و  لغـش  هب  تومرـضح  ياهتشد  نمی و  ياههوک  هنماد  رد  و 
. دندومن يراج  شیوخ  ياهرازتشک  هب  ار  بآ  دوخ ، نیمزرس  يوس  هب  اهجیلخ  ندرک 

رگید یخرب  هدـیناسر و  دالیم  زا  شیپ  مهدراهچ  نرق  هب  ار  اهنآ  خـیرات  یخرب  دـناهدرک ، فالتخا  راـثآ  نیا  رمع  هراـبرد  ناراـگن  خـیرات 
ِنابز نانآ و  ِنابز  هرابرد  یباتک  یناملآ » لموه   » داتسا نایم ، نیا  رد  دناهتسناد . ّقلعتم  دالیم  زا  شیپ  ِمتفه  ای  متـشه  نرق  هب  ار  اهنآ  خیرات 

. تسا هتشاگن  أبس 
نیاربانب دناهدوب . لامـش  هقلامع  زا  نوینیعم »  » کش نودب  دشاب ، هتفر  راکب  یلباب  ياهتغل  یخیم و  طخ  نانآ ، زا  هدـنام  یقاب  راثآ  رب  رگا 

داع  » نایم زا  هورگ ، نیا  هکیتروص  رد 
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19 ص :
نیا هرابرد  ناوتیمن  عطق  روطب  تروص  ره  رد  دمآ . دنهاوخ  رامش  هب  مود » ِداع   » زا دنشابن ، دناهتشگ - ریزارس  نیمزرـس  نیا  هب  هک  لوا -»

رتقیمع و ِتاـعالطا  يدوزب  میراد  نآ  دـیما  هک  ددرگ ، صخـشم  ناراّـفح  ناسانـش و  ناتـساب  راـک  هجیتن  هکنیا  اـت  تفگ  ینخـس  نّدـمت 
!. دنهدب ام  تسد  هب  ار  يرتمهم 

سیدج مسط و 

« مسط  » موق دندوب . هدیزگ  ینکُس  برع  ِدالب  قرش  همامی ،»  » رد ود  نیا  دناهدروآ ؛ رامـش  هب  هدئاب » برع   » زا ار  موق  ود  نیا  برع  ناخروم 
هدوب و هیرقلا »  » مانب يرهـش  نانآ  ِتموکح  زکرم  دـناهدوب . فورعم  اورناـمرف » مسط   » هب هدوب  اراد  هک  یتسدربز  تردـق و  ّتلع  هب  هراومه 
«، هدعج  » رهـش رد  نینچمه  دروخیم . مشچ  هب  نآ  رد  مه  نونکا  نانآ  زا  هدنامزاب  راثآ  هک  دشابیم  فورعم  رجح »  » رهـش مانب  نونکا  مه 

! دیاش دشابیم ؛) هدنام  ياجب  نهک  راثآ  زا  هک  دننکیم  اعّدا  و   ) دوشیم هتفگ  يداعلا » خاک   » نادـب هک  دوشیم ، هدـید  یخاک  نونکا  مه 
تسا نکمم  دناهدیدرگ و  دراو  نیمزرس  نیا  هب  نانآ  زا  سپ  هاتوک  ینامز  ای  و  داع »  » اب نامز  مه  موق  ود  نیا  اریز  دشاب  حیحـص  اعّدا  نیا 
هطلـس ریز  هب  ماجنارـس  هکنیا  اـت  دـناهدینارذگ  ییاـهنت  هب  ار  یتّدـم  داـع ، ندـش  كـاله  زا  سپ  هدرکیم و  تموکح  ناـنآ  رب  داـع »  » هک
ررقم دومنیم ، تموکح  مسط »  » رب هک  رجاف  ملاظ و  يدرم  هکنیا  ات  دـندوب  یقاب  تروص  نیدـب  نانچمه  موق  ود  نیا  دـندمآ . رد  نایعّبت » »
ماگنه نیا  رد  دوش ! لخاد  نآ  رب  مسط ) رجاف  مکاح   ) وا داماد ، زا  شیپ  هکنیا  رگم  درادن  جاودزا  قح  سیدج »  » زا يرتخد  چیه  هک  دومن 

رد ياهمیلو  هب  ار  وا  هدرک و  نوفدم  كاخ  ریز  رد  ار  دوخ  ياهحالـس  روظنم  نیدب  دندیدرگ . نامیپ  مه  وا  لتق  رب  دنتـساخ و  اپب  سیدج 
هب ار  شنارای  وا و  هدرک و  هلمح  وا  رب  ماگنه  نیا  رد  دمآ ، نانآ  نایم  هب  دوخ  نارای  زا  یعمج  هارمه  هب  هدربمان  دندرک ، توعد  دوخ  نایم 

يوـس هب  ار  دوـخ  رکـشل  هدربماـن  دـیبلط ، يراـی  وا  زا  هتخیرگ و  دعـسوبا » ناـسح   » عَُّبت يوـس  هب  مسط »  » زا یـصخش  دـندیناسر . تکـاله 
نامـشچ اب  ار  همامی  زا  بش  هس  هلـصاف  هک  دراد  دوجو  ءاقرز »  » مانب ینز  همامی  رد  هک  دنتفگ  وا  هب  مسط »  » موق تشاد . لیـسگ  سیدـج » »

ره هک  داد  روتسد  دوخ  نایرگـشل  هب  عَُّبت ) . ) دیامن هاگآ  ام  دورو  زا  ار  شیوخ  موق  دنیبب و  ار  ام  نز  نآ  هک  میراد  نآ  سرت  دنیبیم ! دوخ 
کی
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. دنیآ رد  تکرح  هب  هتفرگ و  دوخ  رس  رب  ار  تخرد  کی  ياههخاش  زا  یتمسق 

: تفگ نینچ  نیا  دوخ  موق  هب  هدرک و  هدهاشم  ار  یگمه  ءاقرز » ، » دنداد ماجنا  ار  راک  نیا  نانآ 
رشبلا راجشألا و  عمتجت  فیکف  رشب  هفلخ  نم  ًارجش  يرأ  ینإ 

رفظ (1) اوملعاف  مکنم  کلذ  ّنإف  مهلّوأ  هجو  یف  مکعمجأب  اوروث 
!. دنداد رارق  شیوخ  ءازهتسا  دروم  ار  وا  هتشادن و  رواب  ار  وا  هتفگ  نانآ 

. دندیناسر تکاله  هب  ار  یگمه  هدش و  دراو  نانآ  نیمزرس  هب  عُبت »  » نایرکشل نیاربانب 
مجنپ نرق  زاغآ  رد  سپ - نیا  زا  دندش . هناور  نیرحب  ریازج  يوس  هب  هدش و  ادج  رگیدـکی  زا  دـندوب ، هدـنام  یقاب  هک  مسط »  » زا یهورگ 

. دش هتشادرب  نایم  زا  نانآ  مان  یحیسم -

دومث

زا دندومن . تنوکس  حلاص » نیادم   » ّلحم رد  هدرک و  تکرح  لامش  يوس  هب  نمی »  » زا هک  دیآیم . رامش  هب  هقلامع »  » ماوقا زا  یکی  دومث 
، نانآ هدنام  یقاب  راثآ  نیرتمهم  تسا . هدنام  یقاب  اجرب  نونک  ات  نآ  راثآ  هک  دـندروآ . دوجوب  نیمزرـس  نآ  رد  ار  روانهپ  یتلود  سپ  نآ 

یقاب مالـسلا - هیلع  حیـسم  ترـضح  دالیم  هب  کیدزن  ًابیرقت  نهک  یخیرات  زا  نآ - رب  ییاـهراگن  شقن و  نونکاـت  هک  تسا  تنبلا » رـصق  »
. تسا هدنام 

رگید یخرب  دندرکیم و  یگدنز  هرطب »  » رد هک  اهیطبن  هاشداپ  نارای  زا  ار  اهنآ  یخرب  دنراد  رظن  فالتخا  نانآ  دروم  رد  ناراگن  خـیرات 
ار یحرـش  حلاص » نیادم   » هرابرد نخـس  ماگنه  هب  باتک  نیا  نایاپ  رد  هک  دناهدروآ ، باسح  هب  یطبن  بارعا  تموکح  زا  ینیعبات  ار  اهنآ 

. میاهدروآ نانآ  دروم  رد 

.؟ دنوشیم عمج  ناتخرد  اب  نادرم  هنوگچ  سپ  منیبیم ، دنتسه  ینادرم  اهنآ  سپ  رد  هک  ار  یناتخرد  نم  - » 1
«. دراد هارمه  هب  يزوریپ  انامه  امش  زا  راک  نیا  هک  دیوش ، روهلمح  اهنآ  نیتسخن  هب  دیوش و  هدامآ  ماهلیبق  نادرم  يا 
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نایناطحق

دندرکیم و یگدنز  برعلا  ةریزج  لامش  رد  موق  نیا  دنیآیم . رامش  هب  حون ،» نب  ماس   » دنزرف گرزب  أبـس » نب  ناطحق  ینب   » زا نایناطحق ،
نیا دیاش  دندرک . چوک  نمی  دالب  يوس  هب  نانآ ، رب  نایروشآ  ِطلست  ماگنه  هب  مالسلا ، هیلع  حیسم  ترـضح  دالیم  زا  شیپ  متـشه  نرق  رد 
برع ناراگن  خیرات  هک  دنداد  لیکشت  ار  ینیون  تلود  نمی ، رد  دندیدرگ و  هریچ  نانآ  رب  ماجنارس  هک  دناهدوب  ناینیعم  نیرصاعم  زا  موق ،

. دناهدرک يراذگمان  نیتسخن » أبس   » ار نانآ 
نانآ دروم  رد  ياهدرتسگ  حرـش  ینادمه » ، » راب نیتسخن  دناهدرک . دای  نانآ  زا  برأم ،» دس   » هرابرد نخـس  ماگنه  هب  ناراگن  خـیرات  رتشیب 

ياههتفگ دییات  رب  هوالع  هتشون و  نانآ  هرابرد  یبلاطم  هتـشذگ  نرق  رد  رذالغ ،»  » و يویلاه » «، » ونرا  » وا زا  سپ  دروآ ؛ رد  ریرحت  هتـشر  هب 
رارق اپورا  ياههزوم  رد  نونکا  مه  هک  نانآ  زا  هدـنامیقاب  راـثآ  يور  رب  تایفـشک ، ساـسا  رب  ار  ياهزاـت  تاـعالطا  بلاـطم و  ینادـمه ،» »

ياـهبآ هک  دـیآیم  رب  نینچ  ناـنآ ، راـتفگ  عومجم  زا  دـندومن . هفاـضا  تسا ،- زنرب  گنـس و  يوررب  ییاـهراگن  شقن و  لـماش  و  دراد -
. دـشیم ریزارـس  نیمزرـس  نآ  برغ  قرـش و  ياـههرد  يوس  هب  گرزب  ییاهلیـس  تروـصب  نمی ، دـالب  ياهیدـنلب  رد  ناراـب ، زا  لـصاح 

ياراد ناکم  نیا  هک  دـناهدیدرگیم ؛ ریزارـس  بازیم »  » مانب یتشد  يوس  هب  یگمه  دناهتـشاد ، رارق  برأم »  » رهـش ِقرـش  رد  هک  ییاـهّهرد 
تشد نیا  تسا ؛ هدش  هدیـشوپ  ییاههوک  هلیـسوب  تشد  نیا  فارطا  هدوب و  ایرد  حطـس  زا  رتالاب  رتم  دص  رازه و  کی  دودح  رد  یعافترا 
ياراد ینادـمه )  ) هتفگ هب  هک  رـسیألا » ْقَلب   » و نمیـألا » ْقَلب  ، » ياـهمانب هوک  ود  ناـیم  رد  هدـیدرگ و  کـیراب  نآ  یقرـش  لامـش  فرط  رد 

. تسا هتشاد  هلصاف  مه  زا  رتم  ًابیرقت 400  ینعی  مَدَق  دودح 600  رد  یتفاسم 
نیب زا  هدیدرگ و  يراج  نآ  رب  اهلیـس  ِبآ  هک  تشاد  رارق  ياهدرتسگ  خارف ، تشد  نآ ، زا  دـعب  هک  هتـشاد  مان  هنیذأ » يداو  ، » هندرگ نیا 

. تفریم
هب هـک  عارذ - ضرع 150  و  عارذ  لوـط 800  هب  ار  گنـس  زا  یگرزب  ِّدـس  تشد ، نیا  رد  هندرگ ، نـیا  زا  یهاـتوک  هلـصاف  رد  اـهیئبس ،» »

فرحنم پـچ  تـسار و  يوـس  هـب  نآ  یلــصا  يارجم  زا  ار  بآ  هـنیذأ »  » هـگنت رد  يدوـمع  يارجم  جراــخ و  رد  قََـلب  هوـک  ود  کــمک 
هب ار  بآ  هکیروطب  دندروآ ، دوجوب  يرگید  ياهدس  نآ  بآ  ياهیدورو  يوررب  و  دندرک - انب  دندرکیم ،
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دـس  » هب هک  تسا  ینامه  ّدـس  نیا  دـنتخادنایم . نایرج  هب  نآ  بآ  ِشهاک  ای  اـهنیمز  عاـفترا  بسح  رب  دوخ  هاوخلد  دروم  قطاـنم  يوس 

ًاریخا ار  هاشداپ  نیا  مان  دیدرگ -، انب  دالیم  زا  شیپ  مشـش  نرق  رد  أبـس ،»  » هاشداپ رمعثی »  » يوس زا  راب ، نیتسخن  دشابیم و  فورعم  مرعلا »
هک يروطب  دندومن  هفاضا  نآ  رب  ار  يدراوم  يو  نانیـشناج  وا ، زا  سپ  دـناهتفای - گنـس  يور  رب  هدـش  دای  دـس  ربارب  رد  قَلب  هوک  يور  رب 

یقرش ِنمی  نیمزرس  رد  ار  یناوارف  لوصحم  هدرک و  زیخلصاح  ار  هقطنم  نآ  يارحـص  یمامت  هک  دیدرگ  دیفم  نانچنآ  نآ  ِبآ  ّدس و  نیا 
هب ار  نآ  تسار  تمـس  نیمزرـس  هک  اجنآ  اـت  دومن ، لیدـبت  یناوارف  عرازم  اـهرازتشک و  هب  ار  کـشخ  يارحـص  ّدـس  نیا  دروآ . لـمع  هب 

. دندرکیم ریبعت  پچ ،» تشهب   » هب ار  شاپچ  نیمزرس  و  تسار » تشهب  »
هقطنم نآ  هب  ار  ینایز  نانچنآ  نآ  تشپ  رد  هدـش  رابنا  بآ  هدـیدرگ و  ناریو  نآ  زا  یتمـسق  هکنیا  ات  دوب ، اـجرباپ  ناـنچمه  ّدس (1)  نیا 

نانآ زا  یشخب  نایم  نیا  رد  دندیدرگ و  یگدنکارپ  راچد  نآ  نامدرم  دش و  هتشادرب  نایم  زا  أبس  تموکح  نآ  هجیتن  رد  هک  تخاس  دراو 
ناـمع و هب  دْزَأ ،»  » ماـنب یتمـسق  و  هنیدـم )  ) برثی هب  جرزخ ،»  » و سوا »  » ینعی ناـنآ  زا  يرگید  شخب  هکم و  يوس  هب  دـندوب  هعازخ »  » هک

چوک قارع  هب  دـندمآیم ، رامـش  هب  نانآ  زا  اهیرذـنم  هک  نایمخل »  » ماش و هب  دـندمآیم  رامـش  هب  نانآ  زا  نایناسغ »  » هک ایقیزم »  » همامی و
. دندرک

. دیدرگ قرفتم  هدنکارپ و  أبس  تیعمج  دنیوگیم : لَثَم  رد  هک  دیسر  نایاپ  هب  نیتسخن ،» أبس   » هلسلس تروص ، نیدب  و 

جرخ هب  تّمه  نآ  ناـمتخاسو  ریمعت  هب  تبـسن  هراومه  دـندرک و  اـنب  ار  نآ  ون  زا  ریمح »  » ناـهاشداپ دـس ، نیا  ندـش  هتـسکش  زا  سپ  - 1
یتمرم ریمعت و  زا  ناشن  هک  هدش  هدناوخ  رذالغ »  » هلیسوب نآ  یگنـس  ياهتمـسق  زا  یخرب  يوررب  هدش  کح  ییاههتـشون  ًاریخا  دندادیم .

حرـش ار  اهياهشبح  نیمزرـس  هب  نمی  لها  ِدورو  یگنوگچ  هتـشبن ، گنـس  نیا  هتفریذپ و  تروص  نآ  رب  مرـشا » ۀهربا   » يوس زا  هک  تسا 
رد تسا . هدیدرگ  تّمرم  ریمعت و  ًاددجم  ههربا »  » يوس زا  ندش  هتـسکش  زا  سپ  برأم » دس   » هک تسا  هدـیدرگ  روآدای  هکنانچمه  هداد ،

دروم رگید  هک  دش ، هتـسکش  مالـسا  زا  شیپ  ًاددجم  ّدس ، نیا  دوش  هعجارم  نادـیز  یجرج  هتـشون  مالـسالا  لبق  برعلا  باتک  هب  هراب  نیا 
. تسا هدنام  ياجب  نآ - یبرغ  تمسق  هژیو  هب  نآ - زا  يراثآ  نونکا  مه  تفرگن و  رارق  هجوت 
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یلصا باتک  زا  دیهمت  ریوصت ص 15 
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: دیامرفیم دنوادخ ، تسا . هدمآ  میرک  نآرق  رد  لیصفت  هب  أبس  خیرات 

ْمِْهیَلَع اَْنلَسْرَأَف  اوُضَرْعَأَف  ٌروُفَغ * ٌّبَرَو  ٌۀَبِّیَط  ٌةَْدَلب  َُهل  اوُرُکْشاَو  ْمُکِّبَر  ِقْزِر  ْنِم  اُولُک  ٍلاَمِشَو  ٍنیِمَی  ْنَع  ِناَتَّنَج  ٌۀَیآ  ْمِِهنَکْسَم  ِیف  ٍإَبَِسل  َناَک  ْدََقل 
* َروُفَْکلا اَّلِإ  يِزاَُجن  ْلَهَو  اوُرَفَک  اَِمب  ْمُهاَْنیَزَج  َِکلَذ  ٍلِیلَق * ٍرْدِس  ْنِم  ٍءْیَـشَو  ٍْلثَأَو  ٍطْمَخ  ٍلُکُأ  یَتاَوَذ  ِْنیَتَّنَج  ْمِْهیَتَّنَِجب  ْمُهاَْنلََّدبَو  ِمِرَْعلا  َْلیَس 

اَنِراَفْـسَأ َْنَیب  ْدِـعَاب  اَنَّبَر  اُولاَقَف  َنِینِمآ * ًاماَّیَأَو  ِیلاََیل  اَهِیف  اوُریِـس  َْریَّسلا  اَهِیف  اَنْرَّدَـقَو  ًةَرِهاَـظ  ًيُرق  اَـهِیف  اَـنْکَرَاب  ِیتَّلا  يَرُْقلا  َْنَیبَو  ْمُهَْنَیب  اَْـنلَعَجَو 
ٍقَّزَمُم (1) َّلُک  ْمُهاَْنقَّزَمَو  َثیِداَحَأ  ْمُهاَْنلَعَجَف  ْمُهَسُفنَأ  اوُمَلَظَو 

اب میظع  هناخدور  پچ ، تسار و  زا  هدرتسگ ،) گرزب و   ) غاب ود  دوب : یهلا ) تردـق  زا   ) ياهناشن ناشتنوکـس  لـحم  رد  أبـس ،»  » موق يارب  »
و هزیکاـپ ، كاـپ و  تـسا  يرهــش  دـیروآ ،! اـجب  ار  وا  رکــش  دــیروخب و  ناـتراگدرورپ  ِيزور  زا  : » میتـفگ اـهنآ  هـب  ناوارف و  ياـههویم 

ناش تکربرپ )  ) غاب ود  و  میداتسرف ، نانآ  رب  ار  رگناریو  لیس  ام  دندش ، نادرگ  يور  ادخ  زا  اهنآ  اما  نابرهم .»!) و   ) هدنزومآ يراگدرورپ 
هب ناشنارفک  رطاخب  ار  رفیک  نیا  میتخاس ؛ لَّدَـبُم  ردِـس  تخرد  یکدـنا  زگهروش و  ناتخرد  خـلت و  ياههویم  اب  شزرایب ،)  ) ِغاـب ود  هب  ار 
(: میتفگ نانآ  هب  و  ، ) میتشاد ررقم  کیدزن ) هلـصاف  اب   ) بسانتم روطب  اهنآ  نایم  و  میهدیم !؟ رفیک  ار  هدـننک  نارفک  زج  ایآ  میداد و  اـهنآ 
ات « ) نکفیب يرود  ام  ياهرفـس  نایم  اراگدرورپ ، : » دـنتفگ مدرم ) ساپـسان  نیا   ) یلو دـینک . رفـس  ینمیا  اب  اهیدابآ  نیا  رد  اهزور  اـهبش و 

يارب  ) ییاهناتساد ار  نانآ  تشونرس  ام  و  دندرک ! متـس  نتـشیوخ  هب  اهنآ  قیرط ) نیا  هب  و  دننک ! رفـس  اینغا  شود  هب  شود  دنناوتن  نایاونیب 
«. میتخاس یشالتم  ار  ناشتّیعمج  میداد و  رارق  نارگید ) تربع 

ریمح ای  مود  أبس  تموکح 

نمی نیمزرس  رد  تموکح  دیدرگ ، یـشالتم  مه  زا  برأم »  » رهـش نانآ  تختیاپ  هدش و  مدهنم  لوا » أبـس   » تلود ساسا  ناینب و  هکیماگنه 
. درکیم ینارمکح  یـسییر  یخاک  رهـش و  ای  هدکهد و  يوک و  ره  رد  لاح  نیا  رد  داتفا . دندوب ، هدـنام  یقاب  نآ  رد  هک  يدارفا  تسد  هب 

مان ندرک  هفاضا  زا  سپ  ار  نانآ  زا  کی  ره  ًابلاغ  دندیمانیم و  ءاوذا »  » ار ناسییر  نیا 

19 - 15 أبس ، - 1
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25 ص :
. رافظ بحاص  ای  نادـیر ، بحاص  طعان و  گرزب  بحاص و  ینعی  راـفظوذ ، نادـیروذ و  طـعانوذ ، لاـثم ؛ ناونعب  دنتخانـشیم ، ناـشرهش 
: زادنترابع دـناهدرک ، هغلابم  اهنآ  فصو  رد  ینادـمه - هژیو  هب  نآ - ِناراگن  خـیرات  برع و  يارعـش  هلیـسوب  هک  اهخاک  نیا  نیرتروهـشم 

. اهینازج نوینب و  خاک  نادمغ و  خاک  نابکوک ، خاک  نیحلس ، خاک  طعان ، خاک 
. دروآیمرد شیوخ  هطلـس  ریزارواکلمو  هدرک  هبلغ  دوخ  زا  رتفیعـض  ياسؤر  رب  دوب  يرتشیب  تردـق  يارادهک  نانآ  زاکی  ره  ًالومعم 

صخـش کی  ِذوفن  ریز  دفحم ، دنچ  هاگ  دـندیمانیم . لیق »  » ار نآ  بحاص  و  دـفحم »  » ار وا  ییاورنامرف  تحت  هقطنم  یمامت  تروصنیا  رد 
کچوک و زا  ریمح »  » تلود دـندیمانیم و  ِکلَم »  » ار نآ  مکاـح  و  فـالخم »  » ار اهنیمزرـس  نآ  یماـمت  تروصنیا  رد  هک  تفرگیم  رارق 

. دوب هدیدرگ  لیکشت  تروص  نیدب  نآ  گرزب 
ِلّوا نرق  نایاپ  رد  تشاد ، مان  ناهلع »  » هک رافظ )  ) نادیر بحاص  هکنیا  ات  دوب ، رارقرب  نیمزرس  نیا  رد  تیفیک ، نیا  اب  نانچمه  عضو ، نیا 

ار  (1) مود » ریمح   » تموکح درک و  هبلغ  اه  دفحم »  » اه و فالخم »  » زا يدادعت  رب  درک و  مایق  مالسلا ، هیلع  حیسم  ترضح  دالیم  زا  شیپ 
. داهن انب 

نارود رد  هک  اجنآ  ات  دوب ، هعسوت  هب  ور  نانچمه  وا  نانیشناج  نارود  رد  تلود ، نیا 

: زادنترابع دـناهدرکتموکح و  لاس  تّدـم 1700  هب  هک  دـناهدوب ، رفن  شـش  تسیب و  ریمح  ناـهاشداپ  : » تسا هتفگ  یناهفـصا  هزمح  - 1
تّدم 25 راعذالاوذ  دـبعلا  لاس ، تّدـم 164  هب  ههربا  دـنزرف  شقیرفا ، لاس ، تّدـم 183  رانملاوذ  ههربأ  لاس ، تّدـم 125  شیار  ثراح 
، لاس تّدم 37  شعری  رمش  لاس ، تّدم 85  معنی  رشان  لاس ، تّدم 20  داهدـه  رتخد  سیقلب ، لاس ، تّدم 75  لیبحرـش  نب  داهده  لاس ،

تّدم برکیلک  لاس ، تّدم 163  کلاموبا  نب  نرقالا  لاس ، تّدم 70  ناشیبحوذ  لاس ، تّدم 53  نرقالا  نب  عبت  لاس ، تّدم 55  کلاموبأ 
نب عبت  لاس ، تّدم 74  لالک  دیبع  لاس ، تّدم 63  عبت  نب  ورمع  لاس ، تّدم 70  عبت  نب  ناسح  لاس ، تّدم 120  برکوبا  دعسا  لاس ،  35

مولعمان وا  تموکح  تّدـم  هک  حایـص  نب  ۀـهربا  لاس ، تّدم 73  دـثرم  نب  ۀـعیلو  لاس ، تّدم 41  دـیبع  نب  دـثرم  لاس ، تّدم 78  ناسح 
و لاس ، تّدم 20  ساونوذ  لاس ، تّدم 27  رتانـشوذ  لاس ، تّدـم 57  عبت  نب  ورمع  نب  ناسح  لاـس ، تّدم 15  ثرحم  نب  نابهـص  تسا ،

دالیم زا  شیپ  مهدزاود  نرق  رد  شیار » ثراح   » ینعی نانآ ، هاشداپ  نیتسخن  ساـسا  نیا  رب  دـناهدرک ؛ تموکح  لاـس  تّدم 8  هب  ندجوذ 
هتـشاگن ار  اهنآ  ماـن  تروص  نیمه  هب  برعلا ،» خـیرات   » دوخ باـتک  رد  هیجرف » يد  لـیون  ، » یبرغ راـگن  خـیرات  تسا . هدرکیم  تموکح 

. دناهدوبن رظن  مه  نانآ  اب  هراب  نیا  رد  برع ، ناخروم  رگید  ءادفلاوبا و  نکیل  تسا ،
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نآ دحاو  «- ) نایعُّبت  » مان هب  یتموکح  سپ  نیا  زا  و  دمآ . رد  نانآ  ذوفن  ریز  نآ ، ِیقرـش  ياهنیمزرـس  هلابند  تومرـضح و  شعری ،» رمـش  »

هلیـسوب ناـنآ ، تموکح  دـمآ . دوجوب  دوب ،- روطارپـما  ياـنعم  هب  ناـیمور  ِحالطـصا  رد  هدوب و  ناـهاش  هاـش  ياـنعم  هب  هک  دـشابیم ) عَُّبت 
(1) دـندومن . تموکح  اهنآ  رب  يدایز  ناـهاشداپ  تفاـی و  همادا  لاـس ، تّدـم 630  هب  ینعی  دـالیم ، زا  سپ  لاس 525  ات  اهنآ ، ِنانیـشناج 

برک  » وا زا  سپ  تــسا . هدرک  ینارمکح  دــالیم  زا  سپ  ( 345 - 374  ) لاس زا  هک  تسا  هدوب  داهدـه ) ، ) نایعبت ناـهاشداپ  نیرتروهـشم 
ياـهلاس یط  ساونوذ »  » يدـالیم و ( 420 - 455  ) ياـهلاس نیب  هک  دعـسأ » نب  ناـسح   » دـالیم و زا  سپ  ( 385 - 420  ) ياهلاس رد  دعـسا »

. دناهدرک تموکح  يدالیم ، ( 515 - 525)
برع دـالب   » هب ناـیمور ، دزن  ناـنآ  نیمزرـس  ماـگنه ، نآ  رد  هک  ناـنچنآ  دوب  رادروخرب  ياهژیو  گـنهرف  ندـمت و  زا  ناـیعُّبت »  » تموـکح

گنهرف ندـمت و  زا  رتـمک  ناـنآ  گـنهرف  ندـمت و  دـناهتفگیم . زبسرـس ) نمی   ) ءارـضخلا نمیلا  نآ ، هب  اـهبرع  هک  دوب  فورعم  هدـیعس »
هدمآیم رامش  هب  اهنآ  زا  شیپ  هک  تفگ ، ناوتیم  هاگ  دوبن و  تشاد - رارق  برعلا  ةریزج  لامـش  رد  هک  ییاهتموکح  رگید  و  نایروشآ -

. تسا
، نانآ يزرواشک  تسا . هدوب  يروس  يرصم و  ياهشبح ، یناریا ، يدنه ، ِناناگرزاب  اب  نانآ ، دروخرب  هجیتن  رد  تفرـشیپ  یگدرتسگ و  نیا 

. تسا هدوب  ناتسوب  غاب و  ناتسلگ ، رازتشک ، زا  هدیشوپ  اهنآ  تموکح ) لحم   ) نیمزرس یمامت  هک  هدوب ، هتفرشیپ  نانچنآ 

هک ینونک - ناسیون  خیرات  برع و  ِناراگن  خـیرات  نایم  ناشتموکح ، تّدـم  اهنآ و  زا  مادـک  ره  مان  نایعّبت و  ناهاشداپ  دادـعت  هرابرد  - 1
باتک هتـشون  ساسا  رب  نایعّبت ، ناهاشداپ  دراد . دوجو  رظن  فـالتخا  دناهتـشون ،- ناـنآ  زا  هدـنام  ياـجب  ِراـثآ  هیاـپ  رب  ار  دوخ  ياههتـشون 
سپـس تسا ؛ هدوب  يدـالیم   275 لاـس 300 - زا  يو  تموـکح  تّدـم  هک  شعری ، رمـش  : » تسا هدـش  ناـیب  نینچ  مالـسالا » لـبق  برعلا  »
سیقلب ردارب  سیقلب » ، » يدالیم  320 سیقلب 330 - رهوش  ورمع » ، » يدالیم  300 ياهلاس 320 - نیب  شقیرفا  بعصلا  نینرقلاوذ  تموکح 

-425 دعـسا » نب  ناسح  ، » يدالیم  385 - 425 دعـسا » برکوبا  ، » يدالیم  374 - 385 معنی » برکلیم  ، » يدـالیم  345 لاـس 374 - زا  هک 
، يدالیم  470 هعیهل 495 - دیاش  هعیحل و  شدـنزرف  و  معنی » برکی  دـعم  ، » يدالیم  455 - 470 دمسأ » نب  رمعی  لیبحرـش  ، » يدالیم  420
هک ندجوذ »  » يدالیم و  515 سونایمد 525 - ساونوذ » ، » يدالیم  495 - 515 فوین » حرش  ، » يدالیم  425 - 455 فونی » تاللا  دثرم  »

. تسا هدوب  يدالیم   525 ياهلاس 533 - رد  وا  تموکح 
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جارختـسا قیقع  دّرمز و  توقای ، دـننام : یتمیق  ياهگنـس  هرقن ، الط ، ِنداعم  لیبق  زا  ینوگانوگ ، ياهندـعم  دوخ ، فارطا  ياههوک  زا  نانآ 

. دندرکیم
حطس زا  هافر  نّدمت و  رظن  زا  دندمآیم و  رامش  هب  نامز  نآ  رد  نیمز  يور  مدرم  نیرتدنمتورث  زا  اهیریمح ،»  » و اهیئبس »  » تبـسانم نیدب 

رد ناراگن ، خـیرات  ءارعـش و  هکنانچنآ  دـناهدوب ، ابیز  ياهیثاثا  لگ و  رپ  ياهغاب  لَّلَُجم ، ياهخاک  ياراد  نانآ  دـناهدوب ؛ رادروخرب  ییـالاب 
: مینکیم نایب  امش  يارب  ار  نابکوک »  » خاک ِفصو  رد  ینادمه  هتفگ  اجنیا  رد  هک  دناهدرک  ییاسرف  ملق  نانآ  ياهخاک  فصو 

، رعرع تخرد  بوچ  هلیسوب  نورد ، زا  دوب و  هدیدرگ  نییزت  دیفس  گنس  هلیسوب  نآ  يور  هک  تشاد  هرقن  زا  یششوپ  نورب ، زا  خاک  نیا  »
«. دوب هدیدرگ  نیذآ  تمیق  نارگ  ياهگنس  رگید  گنراگنر و  قیقع  يراکیشاک ،

: تسا هدش  هدورس  هنوگنیا  نونیب »  » خاک هرابرد 
رهوجلاو (1) ّردلاب  تقُِّطن  دق  اهناطیح  َنونیب و  لأْسا  َو 

برع لیابق  هک  ار - ود  نآ  ناـیم  هلـصاف  هماـمی و  زاـجح و  نیمزرـس  هکلب  دوب  هدـنکفین  هیاـس  نمی  نیمزرـس  رب  اـهنت  ناـیعّبت ،»  » تموکح
نیمزرـس ماش و  ات  ناسح ،»  » شدنزرف و  برکوبأ » دعـسأ   » نارود هب  تلود  نیا  دوب و  هتفرگ  ارف  دندوب - نکاس  نآ  رد  اهنیا  زج  یناندع و 

: دـننام دـندیمانیم ، کلم »  » ار نانآ  هک  دـندادیم  رارق  اهنآ  يارب  اهبرع ، زا  ار  یماّکُح  دوخ ، فرط  زانانآ  تفای ؛ شرتسگ  دـنه ، ناریا و 
. اهنیا زج  و  یبلک » بابح  نب  ریهز  »

اـههفحت و زا  دنتـشاذگیم و  ناـیم  رد  اـهنآ  اـب  ار  دوـخ  تایاکـش  دـمآیم و  ناـنآ  يوـس  هب  هریزج  زا  یناگداتـسرف  اـهتئیه و  هراوـمه 
. دندربیم هرهب  نانآ  ياهشکشیپ 

مرج هب  ار  نانآ  درک و  زاغآ  نارجن  نایحیسم  رب  ار  دوخ  متس  ملظ و  ساونوذ ،»  » هکنیا ات  دوب ، اجرباپ  نمی  رد  نانچمه  نایعبت ،»  » تموکح
ار یعیسو  ياهلادوگ  هک  تفرشیپ ، اجنآ  ات  روج  ملظ و  نیا  دیناسریم . لتق  هب  دوب - دوهی  نید  رب  دوخ  و  دندوب - یحیسم  هکنآ 

. تسا هتسب  دوخرب  يدنبرمک  رهاوج  ّرُد و  اب  هک  منکیم ، لاؤس  نآ  ياهراوید  نونیب و  هرابرد  - 1
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28 ص :
. دنتخادنایم شتآ  نایم  رد  دندوبن ، شیوخ  نید  رییغت  هب  رـضاح  هک  ار  ینایحیـسم  زا  کی  ره  دنداد و  رارق  شتآ  نآ  رد  دـندرک و  رفح 

: تسا هدومرف  دنوادخ  هک  اجنامه  هدمآ  تسا ، هدیدرگ  دراو  نانآ  رب  هک  ییاهیتخس  يارب  جورب ، هروس  رد  دودخا ،» باحصا   » ناتساد
.(1) ِدُوقَْولا ...  ِتاَذ  ِراَّنلا  ِدوُدْخُْألا * ُباَحْصَأ  َِلُتق 

هب ار  دوـخ  رکـشل  دوـب ، تیحیـسم  نید  رب  هـک  یـشاجن  دـندیبلط ، يراـی  وا  زا  دـندروآ و  هـشبح  رد  یـشاجن »  » يوـس هـب  ور  نارجن  مدرم 
نانآ تکرح  زا  ساونوذ »  » هکیماگنه دوب ، مرـشالا » ۀهربا   » مانب يرـسفا  نانآ  نایم  رد  هک  دومن ، لیـسگ  نانآ  يوس  هب  طایرأ »  » یهدنامرف

دروخ و تسکش  گنج  نیا  رد  ساونوبا )  ) نکیل تفرگرد ، نانآ  نایم  یتخس  گنج  تساخرب و  اهنآ  گنج  هب  یهاپـس  اب  دیدرگ ، هاگآ 
نیمزرس رب  اهياهشبح  ماگنه  نیا  رد  سپ  دومن . قرغ  تخادنا و  بآ  رد  ار  دوخ  دتفیب ، نمـشد  تسد  رد  هکنآ  میب  زا  دیدرگ و  يراوتم 

وا دـیدرگ ، يو  نیـشناج  ههربا » ، » وا زا  سپ  تشذـگرد ، درک ، تموکح  نمی  رب  لاـس  تسیب  هکنآ  زا  سپ  طاـیرا »  » دـنتفای و تسد  نمی 
دروخ و تسکش  هجیتن  رد  دروآ و  هکم  يوس  هب  اعنص »  » زا ار  دوخ  رکشل  ههربا »  » نیا زا  دعب  داد ؛ رارق  اعنـص »  » ار دوخ  تموکح  تختیاپ 

نانآ رب  لاس  تسیب  تّدـم  هب  موسکی ،»  » شدـنزرف وا  زا  سپ  دـمآرد . ياپ  زا  يرامیب  اب  تموکح ، لاـس  زا 43  سپ  تشگزاب و  اعنـص  هب 
هک تشگ ، يو  نیشناج  ههربا ،» نب  قورسم   » شردارب وا ، زا  سپ  دوب . يرگدادیب  متس و  ملظ و  وا ، تموکح  رساترس  هک  دومن ، تموکح 

درک و مایق  ندج ) « ) نزیوذ  » مانب وا ، نادنواشیوخ  زا  يریما  دیدرگ ، كاله  ساونوذ »  » هکیماگنه دوب . نوزفا  شردارب  زا  وا ، متـس  ملظ و 
دندیدرگ هریچ  وا  رب  اهیشَبح  سپس  دومن . تموکح  لاس  تشه  تّدم  دروآ و  رد  شیوخ  طلست  هب  ار  نیمزرـس  نیا  ياهتمـسق  زا  یخرب 

. دیدرگ یشکدوخ  هب  روبجم  وا  و 
. دومن کمک  بلط  وا  زا  درب و  هانپ  مور  رصیق  هب  دش و  يراوتم  فیس »  » وا دنزرف 

وا زا  دروآ و  يور  ناریا ) هاشداپ   ) ناوریـشونا يرـسک  يوس  هب  سپ  دومن ، غیرد  کـمک  زا  وا  نکیل  دـنام ، رـصیق  دزن  لاـس  تفه  فیس ،
هدعو وا  هب  يرسک  درک ، تدعاسم  ياضاقت 

5 - 4 جورب ، - 1
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29 ص :
: تفگ هراب  نیا  رد  يرسک  تشاد ، لیسگ  نمی  يوس  هب  زرهو ،»  » مانب یصخش  یهدنامرف  هب  ار  ناینادنز  زا  یهاپس  داد و  کمک 

«. دوب دهاوخ  ام  عفن  هب  دندروخ ، تسکش  هکیتروصرد  تسام و  ِنآ  زا  دنوش  زوریپ  هک  یتروص  رد  »
وا نایهاپـس  و  موسکی »  » اـب اـجنآ ، رد  دـندیناسر . نمی  هب  ار  دوخ  اـیرد  هار  زا  دـندش و  راوـس  یتـشک  رب  دوـخ ، نایهاپـس  هارمه  هب  زرهو » »
وا نایهاپس  دیسر و  لتق  هب  موسکی »  » ماگنه نیا  رد  دندوب ، هدرک  هرصاحم  ار  اهیشبح  دیدرگ و  زاغآ  نانآ  نایم  گنج  دندومن ، دروخرب 

نیمزرس نیا  سپ  نیا  زا  دندیناسر . لتق  هب  ار  اهنآ  زا  يرامشیب  دادعت  دندش و  روهلمح  نانآ  یپ  رد  یناریا ، نایهاپـس  دندیدرگ ، يراوتم 
کیربت ضرع  يارب  برع ، ناگدنیامن  ماگنه  نیا  رد  دز . هیکت  نآ  تموکح  ِیـسرک  رب  نزی ،» يذ  نب  فیـس   » دمآ و رد  اهنآ  فّرـصت  هب 

رارق وا  ناوارف  میرکت  مارتحا و  دروم  دمآ و  وا  يوس  هب  یـصخش  هارمه  هب  شیرق ، گرزب  بلطملادبع  نایم  نیا  رد  دـندمآ و  وا  يوس  هب 
اب ناّیعُبت ،»  » تموکح ماجنارس  و  دمآ . رد  ياپ  زا  دندوب ، اهیشبح  زا  هک  نآ  نیظفاحم  هلیسو  هب  فیـس »  » تموکح یتّدم ، زا  سپ  تفرگ .

لاس رد  هکنیا  ات  تفای ، همادا  نانچمه  عضو ، نیا  تفرگ . رارق  نایناریا  تلود  هطلـس  ریز  نمی  سپ ، نآ  زا  دش و  هدـیچرب  وا  نتفر  نایم  زا 
لیـسگ هنیدـم  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  هب  دوخ  يوس  زا  ار  یناگدـنیامن  و  دـندروآ ، مالـسا  نمی  مدرم  يرجه ، مهن 

. دنتشاد
تیصو وا  هب  ار  یکین  ریخ و  درپس و  وا  تسد  هب  ار  نمی  تراما  درک و  هناور  نانآ  يوس  هب  ار  لبج » نب  ذاعم  ، » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

. دمآرد ناناملسم  هطلس  ریز  هب  نمی  يو ، ِندروآ  مالسا  زا  سپ  هک  دوب ، نازاب »  » مانب یصخش  يرسک ، هدناشن  تسد  ماگنه  نآ  رد  دومن .

هدنک تلود 

ترجاهم همامی  زا  يدالیم  مجنپ  نرق  زاغآ  رد  هک  دوب  نالهک »  » زا ياهریت  هدنک ،» »
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30 ص :
هب فورعم  ورمع ،» نب  رْجح  ، » نانآ ِگرزب  دـندرک . تنوکـس  دـش ، هدـیمان  نانآ  مانب  هک  ینیمزرـس  رد  تومرـضح ، ِلامـش  رد  دـندرک و 

ِلامـش رد  تاحوتف ، ِماگنه  هب  شنارایتسد  زا  یکی  وا  اریز  دوب . طابترا  رد  رَیْمِح ، هاشداپ  عبت » نب  ناسح   » اب هدربمان  هک  دوب ، رارملا » لکآ  »
یلاع یتّمه  ياراد  تیارد و  اب  عاجـش ، يدرم  رْجح » . » دـیدرگ هاشداپ  شیوخ  موق  رب  ناسح ،»  » يوس زا  نآ ، زا  سپ  دوب و  برعلا  ةریزج 

- دندوب هدرک  جراخ  شتـسد  زا  ار  وا  نیمزرـس  تکلمم و  هدـش و  هریچ  وا  رب  هک  قارع  ناهاشداپ  نایمخل -»  » ملظ زا  لئاو ،» نب  رکب  . » دوب
جراخ نانآ  گنچ  زا  ار  رکب »  » نیمزرـس تخات و  ناـنآ  رب  رکب ،»  » هارمه هب  رجح »  » سپ دومن . کـمک  بلط  وا  زا  دروآ و  هاـنپ  رجح »  » هب

داد و رارق  لقاع » نطب   » رد ار  دوخ  هاگیاج  دمآ و  دـجن »  » يوس هب  رْجح »  » سپ دومن . هاشداپ  برع  رب  ار  وا  ناسح » ، » ماگنه نیا  رد  دومن .
. تشذگ رد  هکنیا  ات  دنام ، یقاب  نآ  رد  نانچمه 

؛ دش هدیمان  روصقم » ، » ردپ تموکح  هب  تبـسن  شتموکح  نامز  یهاتوک  تلع  هب  هک  دـیدرگ  يو  نیـشناج  ورمع »  » شدـنزرف وا ، زا  سپ 
ِهاشداپ ءامـسلا ،» ءام  نب  رذـنم  ، » دومن ناریا  ِهاشداپ  دابق »  » اب هک  یقفاوت  اـب  يو  تفرگ . تسد  هب  ار  روما  ماـمز  ثراـح » ، » وا دـنزرف  سپس 

دینادرگزاب و هریح  هب  ار  رذنم » ، » دیسر ناوریشونا »  » هب یهاشداپ  نارود  هکیماگنه  دیدرگ . يو  نیشناج  دوخ  هدنار و  تنطلس  زا  ار  هریح 
یقاب رْجُح »  » مان هب  يدنزرف  دوخ  زا  ثراح ، تشذـگرد - اجنآ  رد  تخیرگ و  بلک » راید   » يوس هب  يو  دـیدرگ ، يراوتم  اجنآ  زا  ثراح 

اب تساوخرب و  ردـپ  یهاوخنوخ  هب  رکب ،»  » ِفورعم رعاش  سیقلا » ؤرما   » شدـنزرف دیـسر و  لتق  هب  نمی  ِنومید »  » رد هدربماـن  هک  دراذـگ ،
رد تفرگ و  رارق  هرصاحم  رد  رْجُح  نبا  دومن . تکرح  ءامسلا » ءام  نب  رذنم   » يوس هب  ریمح ، هاشداپ  نزی ) « ) ندج يذ  نب  فیـس   » ِکمک

کمک تساوخرد  درک و  تکرح  رگید  هلیبـق  هب  ياهلیبـق  زا  وس و  نآ  هب  وس  نیا  زا  يو  سپ  نیا  زا  دـیدرگ ، رارف  هب  ریزگاـن  گـنج  نیا 
زا دروآ و  رد  هب  وا  دزن  ار  دوخ  ریـشمش  هرز و  دـمآ و  ایداع » نب  لأومـس   » دزن هب  هکنیا  اـت  درکن ، کـمک  وا  هب  کـیچیه  نکیل  دومنیم ،

یتحاران زا  درک و  تعجارم  وا  دزن  زا  گنتلد ، هتسکش و  رس  ماجنارس  درکن  کمک  وا  هب  زین  يو  دومن ، تکرح  مور  رـصیق  يوس  هب  اجنآ 
. دیآیم رامش  هب  هدنک »  » هاشداپ نیرخآ  وا  تشذگرد ؛ يدالیم  لاس 560  رد 
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31 ص :

قارع رد  خونت  تلود 

: دناهدرک فالتخا  خونت  هشیر  هرابرد  ناسانش  بسن 
لوبق دروم  ار  مود  هتفگ  ام  اجنیا  رد  دناهدروآ . رامـش  هب  نایناندـع ،»  » زا ار  اهنآ  رگید  ياهّدـع  و  نایناطحق »  » زا ار  خونت » ، » نانآ زا  یخرب 

، دـندروآ دوجوب  قارع  رد  ار  یبرع  تلود  موق  نیا  نوـچ  و  میاهدروآ . باـسح  هب  نینچ  ار  ناـنآ  یبرع  لـیابق  همانهرجـش  رد  هداد و  رارق 
. میاهدرک دای  نانآ  زا  اجنیا  رد  روظنم  نیدب 

نیتسخن دندروآ ؛ دوجو  هب  ار  يروانهپ  تلود  یحیـسم  موس  نرق  لیاوا  رد  دـندش . دراو  قارع  نیمزرـس  هب  ، (1) خونت »  » موق هک  یماگنه 
روهـشم تیارد  نسُح  تعاجـش و  تردق و  یکریز و  هب  هک  شربالا -» ۀـمیذُج   » شدـنزرف وا ، زا  سپ  دوب . مهف » نب  کلام  ، » نانآ هاشداپ 

هکنیا ات  دومن ، ییاهگنج  تشاد ،- تموکح  ماش  ياهیدـنلب  رد  هک  برظ -» نب  ورمع   » هقلامع هاـشداپ  اـب  وا  دـیدرگ . يو  نیـشناج  دوب ،-
« یبونیز  » ار وا  ناینانوی  هک  دوب  ءابَز »  » ماـنب يرتخد  ياراد  ورمع ، دـیناسر . لـتق  هب  ار  وا  ُرمْدـَت ،»  » رهـش شتموکح ، تختیاـپ  رد  ماـجنارس 

دوخ زا  همیذـج ،» . » دـیناسر لتق  هب  ار  همیذـج » ، » يرگ هلیح  اـب  ردـپ و  زا  یهاوخنوخ  هب  يو  دـشاب  هبونز  هدـش  فیرحت  دـیاش  هدـیمان و 
نامیدـن زا  هک  دروآ  رد  يدـع »  » مان هب  نایمخل  زا  يدرم  جاودزا  هب  ار  شاـقر »  » دوخ رهاوخ  همیذـج ،)  ) وا تشاذـگن . ياـج  هب  يدـنزرف 

یتیبرت هدرب و  دوخ  دزن  ار  شرهاوخ  دنزرف  همیذج ،)  ) ییاد دروآ . ایند  هب  وا  يارب  ورمع »  » مان هب  بیجن  يدنزرف  شاقر )  ) وا دوب ، همیذـج 
نیدـب داهن و  ناـینب  هریح »  » رب ار  دوخ  تموکح  همیذـج ) هداز  رهاوخ   ) يدـع نب  ورمع  دیـسر ، لـتق  هب  همیذـج »  » هکیماـگنه دومن . وکین 

. دش لقتنم  مخل »  » هب خونت »  » زا تموکح  بیترت ،
ندرک هدایپ  دصق  هب  ریـصق ، دومن  یحارط  ار  ياهشقن  ریـصق ،»  » دوخ ِمالغ  هلیـسوب  دوب ، ءابز »  » زا دوخ  ییاد  صاصق  هشیدنا  رد  هک  ورمع ،

هداد و ياج  ییاهقودنص  نورد  ار  ینادرم  يدع ،) نبا   ) ورمع درب . ءابز »  » دزن ار  يدع » نبا   » تیاکش دیرب و  ار  دوخ  ینیب  هشقن ،

ینب  » هکنیا ات  دندوب ، مکاحیتّدم  دنتفرگ و  اهـسور  تسد  زا  ار  تموکح  ماش  ياهیدنلب  رد  هک  دندوب ، يرگید  هریت  ياراد  خونت ، موق  - 1
هریچ ناـنآ  رب  ناـیناّسغ »  » سپـس دـنتفرگ ، تسد  هب  ار  تموکح  هدرک و  ادـیپ  طلـست  ناـنآ  رب  دوب ، هعاـضق »  » زا ياهریت  دوـخ  هک  حـیلس ،»

. دندیدرگ
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32 ص :
دـشابیم وا  هب  ّقلعتم  لاوما  اهقودنـص  نیا  دومن  روصت  هک  ریـصق  داتـسرف ، ریـصق  دزن  دوـب ، شکـشیپ  ناوـنع  هب  ًارهاـظ ) هک  ار  اهقودنـص  )

قفوم ءابز » . » دندیناسر تکاله  هب  ار  ءابز »  » موق دنتشگ و  جراخ  اهقودنـص  نورد  زا  هنابـش  نادرم  تشاذگ ،) ءابز  هناخ  رد  ار  اهقودنـص  )
، دوب هدرک  هدامآ  هک  یمس  اب  ءابز » ، » درک ریگتـسد  ار  وا  هک  یماگنه  تخادرپ . يو  بیقعت  هب  وا  يریگتـسد  يارب  يدع  نبا  دش و  رارف  هب 

«. ورمع تسد  هب  هن  مریمیم  مدوخ  تسد  هب  : » تفگ درک و  مومسم  ار  دوخ 

قارع رد  نایمخل  تلود 

يرگید هورگ  ره  اهیمور و  موجه  زا  يریگـشیپ  ناونع  هب  یناریا ) ناهاشداپ  . ) دـندوب نایناریا  تلود  ناگدـناشن  تسد  زا  هریح ، ناهاشداپ 
رد يّدَس  ناونع  هب  نایناسغ »  » زا نایمور ، هکنانچمه  دندرکیم ؛ يرای  ار  هریح ) ناهاشداپ   ) نانآ دومنیم ، نانآ  دـصق  برغ  تمـس  زا  هک 

. دندرکیم هدافتسا  قرش  تمس  زا  نیفلاخم ، هلمح  لباقم 
یّـصاخ ِلیلجت  مارتحا و  زا  هک  يروط  هب  دـندوب ، هژیو  یتلزنم  ياراد  یناساس  ِناـهاشداپ  دزن  دـندوب ) روهـشم  رـصن  ینب  هب  هک  ، ) ناـیمخل

ياراد برع  لیابق  نایم  رد  نانآ  ترهـش  هک  اجنآ  ات  دندرک ، يراذگمان  برع  ِكولم  هب  ار ، نایمخل  یناساس ، ناهاشداپ  دندوب . دـنمهرهب 
حدم دروم  ار  نانآ  دندمآیم و  نایمخل  دزن  برع ، لیابق  نایم  زا  یناوارف  يارعش  ناگدنیامن و  هراومه  هکیروطب  دیدرگ  ياهژیو  تیعقوم 

. درب مان  ار  اهنیا  زج  ناّسح و  سّملتم و  هَفرَط و  و  ینایبذ ، هغبان  ناوتیم  نایم  نآ  زا  هک  دندادیم ، رارق  شیوخ  يانث  و 
. دندوب ماقمیلاع  شنم و  گرزب  تّمه و  اب  يدارفا  بلغا  یمخل ، ناهاشداپ 

ردـتقم ِتلود  نیا  تسا ، هتـسیزیم  یمالـسا  نارود  زا  شیپ  یکدـنا  هدربمان  هک  دوب  رذـنُم » نب  نامُعن  ، » برع نایم  رد  نانآ  نیرتروهـشم 
. تسا هدرکیم  تموکح  يدالیم  ( 268 - 628  ) لاس زا  یبرع ،

: میناسریم امش  رظن  هب  ار ، نانآ  روهشم  ياهراک  زا  ياهشوگ  زین  نانآ و  ِتموکح  خیرات  ناهاشداپ و  مان  ریز ، لودج  رد  کنیا 
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33 ص :

هریح رد  یمخل  ناهاشداپ  لودج 

يو تایصوصخ  اهراک و  یهاشداپ  تدم  هاشداپ  مان 
لاس ات  لاس  زا 

تسا هدوب  قارع  رد  نایمخل  ِتلود  هدنروآ  دوجو  هب  هدربمان   288 رصن 268 - نب  يدع  نب  ورمع 
رد دوخ  هطلـس  ریز  ار  بونج  برغ و  زا  برع ، لیابق  یماـمت  هک  دـیدرگ  عیـسو  ناـنچنآ  وا ، تنطلـس   328 ورمع 288 - نـب  سیقلا  ؤرما 
طخ هب  ار  يو  مان  دیگنج ، زین  ریمح  هاشداپ  رّمش  اب  وا ، داد . رارق  شیوخ  نامرف  تحت  زین  ار  رضم »  » و هعیبر »  » و حجذم »  » لیابق زین  دروآ و 

رد هتـشذگ و  رد  تسا ، هدوب  هدرک  تمیزع  يوس  نآ  هب  هک  اهگنجزا  یکیرد  ًالامتحاهک  دـناهدرکادیپ  ناروح »  » رد يربق  يور  رب  یبرع ،
. تسا هدیدرگ  نفد  اجنامه 

نارود تسا و  هدوب  فاتکالاوذ  ِروپاش  ِیهاشداپ  اـب  ناـمزمه  درک و  یهاـشداپ  نرق  مین  دودـح  رد  وا   377 سیقلا 328 - ئرما  نـب  ورمع 
. دوب مدرم  يارب  هافر  تمعن و  رسارس  وا ، یهاشداپ 

هب هکنیا  ات  دومن ، تموکح  هریح  رب  هاشداپ ، ناونع  هب  ار  یتّدـم  دـش و  هریچ  نانآ  رب  نکیل  تسین  نایمخل  زا  وا   382 مالق 377 - نب  سوا 
. تفرگ رارق  نایمخل )  ) نانآ تسد  رد  تموکح  ًادّدجم  دیسر و  لتق  هب  رصن  ینب  زا  يدرم  تسد 

. تسا هدوبن  رکذ  لباق  ياهمانراک  ياراد   403 مود 382 - ورمع  نب  سیقلاؤرما 
ناـیم نیا  رد  هک  داد  ماـجنا  یناوارف  ياـهگنج  دوب ، ـالاو  یتّمه  ياراد  تیـصخش و  اـب  يدرم  وا   431 سیقلائرما 403 - نب  روعا  ناـمعن 

زا کی  چـیه  هک  دروآ ، تسد  هب  یناوارف  لاوما  دـیگنج . دربیمن  نامرف  وا  زا  هک  برع  زا  ياهلیبق  ره  اب  دـیگنج و  نایماش  اب  راب ، نیدـنچ 
نایاپ هب  خاک  يانب  هک  یماگنه  دیدرگ ، انب  راِّمنِس »  » هلیسو هب  هک  دوب  وا  زا  َْقنْرَوَخ »  » خاک درواین . تسد  هب  تورث  وا ، هزادنا  هب  ناینیـشیپ ،

زا دیسر و 
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34 ص :
يو تایصوصخ  اهراک و  یهاشداپ  تدم  هاشداپ  مان 

لاس ات  لاس  زا 
! دنکن انب  يرگید  صخـش  يارب  ار  نآ  دننامه  یخاک  هکنیا  ات  دنیامن ، عطق  ار  وا  ناتـسد  هک  داد  روتـسد  تفرگ ، رارق  لوبق  دروم  وا  يوس 

. تفرگ ارف  ار  نآ  رساترس  یناریو  هداهن و  شهاک  هب  ور  وا  نیمزرس  ِتفرشیپ  شرمع  نایاپ  رد 
مور نایهاپـس  اب  وا  تسا . هدوب  مارهب  سیقلائرما  درگدزی و  رـصاعم  دوب و  یناریا  ناهاش  نانابیتشپ  زا  يو   473 نب 431 - نامعن  نب  رذنم 

. دیدرگ يو  بیصن  يراکشآ  يزوریپ  دیگنج و  دنتشاد ، ار  ناریا  نیمزرس  فّرصت  دصق  هک 
لتق هب  ناـیناسغ  هلیـسو  هب  هک  دوخ  ییاد  یهاوـخنوخ  هب  ۀـنیذأ » نبورمع   » وا ییاورناـمرف  ماـگنه  هب   493 نامعن 473 - نب  رذـنم  نبدوسا 

. دومن بوکرس  ار  یگمه  هدرک و  تکرح  نانآ  يوس  هب  هدربمان  هک  درک  مایق  دوب  هدیسر 
. تسا هتشادن  یصاخ  یگژیو  يو   500 نامعن 493 - نبرذنم  نبرذنم 

. دیدرگ يرپس  اهگنج  رگید  ماش و  رد  نایمور  اب  ِگنج  رد  وا ، ییاورنامرف  نارود   504 دوسا 500 - نب  نامعن 
. درادن يرکذ  لباق  یگژیو  هدوبن و  رصن  لآ  زا  هدربمان   507 رفعیوبا 504 - همقلع 

. تسا هتشادن  یصاخ  یگژیو  يو   514 نامعن 507 - نب  سیقلاؤرما 
. دیآیم رامش  هب  یمخل  ناهاشداپ  نیرتروهشم  زا  يو   563 سیقلا 514 - ئرما  نبرذنم 

رد داد ، رارق  هریح  رب  دوخ  هدنیامن  ناونع  هب  ار  يدـنک » ثراح   » دابق نآ ، هجیتن  رد  هک  دـمآ  شیپ  یفالتخا  ناریا ، ِهاشداپ  دابق »  » وا و نایم 
، سپ نآ  زا  دیدرگ ، يو  نیـشناج  ناوریـشونا ،»  » شدنزرف تشذگرد و  دابق  هک  یتقو  ات  دـنام ، یفخم  اهتّدـم  تخیرگ و  رذـنم  نایم  نیا 

هریح رب  تیالو  ًادّدجم  تفرگ و  رارق  وا  مرگ  ِلابقتسا  دروم  درک و  ور  ناوریشونا  يوس  هب  رذنم 
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35 ص :
يو تایصوصخ  اهراک و  یهاشداپ  تدم  هاشداپ  مان 

لاس ات  لاس  زا 
بضغ زور  رد  یهورگ  هاگره  سپ  تمحرم ، زور  بضغ و  زور  دوب (1) ! تلاح ) ود   ) زور ود  ياراد  رذنم ، يوخ ] . ] تفرگ تسد  هب  ار 

رارق شیوخ  تمحرم  ِدروـم  ار  اـهنآ  دـندشیم ، دراو  وا  هب  وا ، ِیـشوخ  زور  رد  رگا  و  دـیناسریم ! لـتق  هب  ار  همه  دنتـشگیم ، دراو  وا  رب 
! تشادیم میدقت  نانآ  هب  ییایاده  دادیم و 

« غابا  » زور ای  رایخلا » تاذ   » نآ هب  هک  هلبج -» نبثراح   » وا و نایم  هک  یگنج  رد  سپـس  دیگنج ، لئاو » نبرکب   » اب ةراوا ،»  » زور رد  رذـنم ،
. دیسر لتق  هب  داتفا - دنیوگ 

شیوخ دزن  ار  برع  رذـنم  دـنزرف  ةراـجحلا  ناـگرزب  يزور  وا  دوـب . ـالاو  یهوکـش  تّمه و  ياراد  وا   578 طرـضِم 563 - دنه  نبورمع 
رب موثلک  ما  هک  یماگنه  دندش ، دراو  ناشیا  هب  وا - توعد  هب  انب  شردام - هارمه  هب  یبلغت ، ءامـسلاءام  نبا  موثلک  نبورمع  سپ  دناوخارف ،

نایم نیا  رد  دادرـس ، دایرف  هنامولظم  موثلک ) ما   ) نز نآ  سپ  دروآ ، رد  شیوخ  مادختـسا  هب  ار  وا  تفرگ  میمـصت  دنه  دـش ، دراو  دـنه ) )
يدارفا ریاس  هارمه  هب  سپس  دیناسر ، لتق  هب  ار  وا  درک و  هلمح  وا  يوس  هب  دوب - نازیوآ  هدرپارس  رد  هک  دنه - دنزرف  ِریـشمش  اب  شدنزرف 

. دیدرگ جراخ  اجنآ  زا  دندوب ، هدمآ  بلغت »  » زا هک 
. دیگنج عوبری  ینب  اب  هفخَط »  » زور رد  هک  دوب ، فیعض  یهاشداپ  يو   581 رذنم 578 - نبسوباق 

. دیسر لتق  هب  داتفا  قافتا  همیلح »  » زور رد  وا  نایناسغ و  نایم  هک  یگنج  رد  وا   585 ءامسلاءام 582 - نبرذنم  نبرذنم 
تمظع و نیرتالاو  هب  وا  نارود  رد  نایمخل ، تلود   613 سوباقوبا 585 - رذنم  نبنامعن 

. تسا هدوب  سوباقوبا  رذنم » نب  نامعن   » هب طوبرم  زور  ود  نیا  هک  دناهتشون : ناراگن  خیرات  - 1
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36 ص :
يو تایصوصخ  اهراک و  یهاشداپ  تدم  هاشداپ  مان 

لاس ات  لاس  زا 
زا تخیرگ و  ئط »  » يوس هب  درک و  یچیپرـس  هدربمان  نکیل  دـناوخارف ، شیوخ  دزن  هب  ار  وا  هتفرگ و  مشخ  وا  رب  يرـسک » . » دیـسر هوکش 

راوگرزب یصخش  یناه  دیدرگ ، دراو  نابیش  هلیبق  ِگرزب  دوعـسم ،» نب  یناه   » رب سپ  تفرگن . رارق  ناشلوبق  دروم  هک  تساوخ ، هانپ  اهنآ 
رد هکنیا  ات  داتفا ، نادـنز  هب  يرـسک  روتـسد  هب  هدربمان  دومن . تکرح  يرـسک  ِيوس  هب  دُرپس و  وا  هب  ار  شیوخ  هداوناخ  ناـمعن  سپ  دوب ،

. دیگنج هعصعص » نبرماع  ینب   » اب ناّلُس »  » زور رد  وا  تشذگرد . نوعاط  ضرم  هب  يدالیم )  613  ) لاس
، سایا دـیدرگ . قارع  رد  ئط  ِگرزب  يرـسک ، ِيوس  زا  سایإ ، داتفا ، نادـنز  هب  سوباقوبا  هک  یماـگنه   618 ییاط 613 - هصیبق  نبساـیا 

نایرج نآ  زا  ار  يرـسک  سپ  درکن ، لوبق  وا  نکیل  دومن ، بلط  وا  زا  ار  ناگدـنهانپ  داتـسرف و  دوعـسم » نب  یناـه   » يوس هب  ار  ياهدـنیامن 
رد ار  دوخ  تردق  نابیش » ینب  ، » گنج نیا  رد  داتفا . هار  هب  یگنج  تشاد و  لیسگ  وا  يوس  هب  ار  میظع  یهاپـس  هجیتن  رد  هک  دومن ، هاگآ 

ترجه زا  شیپ  متفه  لاس  رد  گـنج ، نیا  دروآ ، تسد  هب  یناریا  نایهاپـس  رب  ار  يریگمـشچ  يزوریپ  تشاذـگ و  شیاـمن  هب  راـق ) يذ  )
. داتفا قافتا 

. تسا هتشادن  یّصاخ  یگژیو  وا   628 - 618 هیوداز )  ) هیداز
ءـالع ، » يرجه مشـش  لاـس  رد  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  دـشابیم . هریح  هاـشداپ  نـیرخآ  وا   632 رورغم 628 - ِناـمعن  نبرذـنم 

هب ار  وا  هدرک ، لاسرا  رذنم  يوس  هب  ار  ياهمان  وا  هارمه  هب  دناوخارف و  گنج  ای  مالسا  هب  ار  نانآ  داتـسرف و  نیرحب  يوس  هب  ار  یمرـضَح »
، هتفرگ رارق  يو  لوبق  دروم  هک  دومن ، توعد  مالسا 
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37 ص :
يو تایصوصخ  اهراک و  یهاشداپ  تدم  هاشداپ  مان 

لاس ات  لاس  زا 
. دندیدرگ ناملسم  وس  نآ  ياهبرع  یمامت  وا ، لابند  هب  دیدرگ ، ناملسم 

ات دوب ، یقاب  ماقم  نیا  رب  نانچمه  رکبوبا  تفالخ  نارود  ات  هک  داد  ءـالع »  » تسد هب  ار  نیرحب  تیـالو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
. دندیدرگ ّدترم  اهبرع  ماگنه  نیا  رد  هکنیا 

. دومن هرـصاحم  ءاثوج »  » راصح رد  ار  ءالع »  » هداـهن و يوس  نادـب  يور  یهاپـس  هارمه  هب  وا  هدـیبلط و  کـمک  رذـنُم  زا  نیرحب ، ناـمدرم 
لتق هب  رذنم  ماگنه  نیا  رد  هک  درک  جورخ  نانآ  رب  دومن و  ریگلفاغ  ار  نانآ  یبش  هکنیا  ات  دُربیم  رس  هب  رذنم  هرصاحم  رد  نانچمه  ءالع ،

مهدزاود لاس  رد  هعقاو  نیا  دندیدرگ . ّطلسم  قارع  رب  ناناملـسم  دش و  هدیچرب  قارع  زا  نایرذنم »  » ِتموکح وا ، ندش  هتـشُک  اب  دیـسر و 
. داتفا قافتا  يرجه 

نایناسغ

نیا دندرکیم ، هدافتـسا  نایناریا  هلمح  لباقم  رد  يّدَس  ناونع  هب  دندرکیم ، یگدـنز  ماشلاۀـیداب »  » رد هک  ییاهبرع  زا  هراومه  نایمور ،
. دندرکیم هدافتسا  مور  ِنایرکشل  ِذوفن  ربارب  رد  قارع ، برع  ِنینکاس  زا  هشیمه  هک  دوب  نایناریا  راک  ربارب  رد  لمعلاسکع 

ات دندوب . هدروآ  رد  دوخ  ِذوفن  ریز  دندمآیم ، رامـش  هب  هعاضق »  » زا یگمه  هک  ار ، همعاجـض »  » سپـس و  خونت »  » زا ياهریت  ادـتبا  نایمور ،
نیا زا  نایناسغ ، دندومن . يزیریپ  ار  دوخ  تموکح  ءاقلب »  » رد دنتفای و  هبلغ  معجَض »  » هلیبق رب  دندمآ و  ماش  نیمزرـس  هب  نایناسغ »  » هکنیا

ناوـنع هب  ار  ناـنآ  اـهیمور  و  دـندیدرگ ، نیمزرـس  نیا  رد  ياهناـگی  ِتردـق  دـندادیم ، ناـشن  دوـخ  زا  هک  یتخـسرس  بّصعت و  اـب  سپ 
ناراگن خیرات  دندربیم . هرهب  اهنآ  زا  نایناریا  ریغ  نایناریا و  اب  دوخ  ياهگنج  رد  دندروآیم و  رامش  هب  دوخ  ِزرم  رانک  رد  ینارادساپ 
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38 ص :
. دنراد رظن  فالتخا  یناسغ  ناهاشداپ  ِدادعت  رد  برع ،

زین نارگید  و  دناهدرک » زاغآ  ار  دوخ  تموکح  يدالیم  لاس 220  زا  هک  دناهدوب  هاشداپ  ياراد 32  نانآ  : » هک تسا  هتفگ  یناهفصا  هزمح 
. دناهتشون ار  يرگید  ياههتفگ 

هدـمآ ریز  لودـج  رد  هکنانچمه  یحیـسم ، مجنپ  نرق  ِنایاپ  زا  ار  نانآ  ِتموکح  هدرک و  رکذ  هاشداپ  هد  ار  نانآ  یکدـلون ،»  » راگنخـیرات
: تسا هدومن  رکذ  تسا .

هاشداپ مان  تافو  لاس 
رّمشوبا هلبج   500

هلبج نب  ثراح   569
ثراح نببرکوبأ  رذنم   582

یناسغ رذنم  نبنامعن   583
ربکا ثراح  دنزرف  رغصا  ثراح  ات 614 م ). زا 583  )

رغصا ثراح  دنزرف  جرعا  ثراح 
رغصا ثراح  نبنامعن 
رغصا ثراح  نبورمع 

ورمع نبرجح 
مهیا نبۀلبج   636

دای اهنآ  زا  ینانوی  ناراگن  خـیرات  رگید  هزمح و  هک  تسا  ینامز  هب  کیدزن  تسا ، هدرک  ینارمکح  رّمـشوبا » هلبج   » نآ رد  هک  ار  ینارود 
. دشابیم تلود  نیا  شیادیپ  نامز  هراب  رد  نانآ  رظن  فالتخا  تفگ : ناوتیم  هک  دناهدرک ،

هاگیاج زا  برع ، نایم  رد  شتمظع  تردـق و  تعاجـش و  ّتلع  هب  هک  تسا  هلبج » نب  ثراح  ، » هورگ نیا  ناهاشداپ  نیرتروهـشم  زا  یکی 
زا هریح  هاشداپ  سوباق »  » اب هک  دیدرگ ، وا  نیـشناج  رذنم »  » شدنزرف وا ، تشذگرد  زا  سپ  تسا . هدوب  رادروخرب  زین  نایمور  دزن  ياهژیو 

. دیدرگ زوریپ  وا  رب  دمآ و  رد  گنج  رد 
ِناهاشداپ زا  کی  چیه  هک  داهن  شرـس  رب  جات  درک و  وا  نت  هب  ار  یهاشداپ  سابل  سویرابیط ،»  » مور روطارپما  تفر و  هینطنطـسق  هب  رذنم ،

يدالیم لاس 613  رد  نایناریا  هکنیا  ات  دوب ، نایناسغ  تسد  رد  نانچمه  هیروس  دندوب . هتفاین  تسد  هبتر  نیا  هب  وا  زا  شیپ  ِیناسغ 
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39 ص :
« ورمع نبرجح   » یهاشداپ ماگنه  هب  هعقاو ، نیا  دش . هتـشادرب  نایم  زا  برع  تلود  سپ ، نیا  زا  دندومن . حتف  ار  نآ  دـندرک و  هلمح  نآ  هب 

. تفریذپ تروص 
تـسا یـسک  نامه  وا ، دومن . روهظ  نایناسغ - زا  مهیا -» نبۀلبج  ، » درک مایق  نایناریا ، زا  هیروس  ِنتفرگ  سپزاب  يارب  ْلقَرِه ،»  » هک یماگنه 

. دندیدرگ ناملسم  یگمه  دش و  دراو  باطخ  نبرمع  رب  دوخ ، موق  ناگرزب  فارشا و  زا  یهورگ  هارمه  هب  هک 
« هلبج ، » ماـگنه نیا  رد  تشاذـگ  وا  نهاریپ  يور  رب  اـپ  یبارعا  یـصخش  دومنیم ، فاوط  هبعک  درِگ  رب  هک  یماـگنه  يو  : » دوـشیم هتفگ 
رد ار ، صاـصق  اـی  یبارعا  تیاـضر  تساوخ و  دوخ  دزن  ار  وا  هفیلخ ، دُرب . رمع  دزن  ار  دوخ  ِتیاکـش  یبارعا  تخاون ؛ وا  ِتروص  هب  یلیس 

يوس هب  هنابـش  سپ  دریگب ، میمـصت  هراـب  نیا  رد  اـت  دَـهَد  تصرف  وا  هب  هک  دومن  تساوخرد  یبارعا  زا  هلبج » . » دوـمن مکح  ود  نآ  ناـیم 
. دومن تماقا  اجنآ  رد  گرم  نامز  ات  دیناسر و  هینطنطسق  هب  ار  دوخ  ایرد ، هار  زا  درک و  تکرح  نیطسلف 

نانآ ياهخاک  نایم  زا  دـندوب . ناعم »  » و نارجن ،»  » و حرذا ،»  » رد هژیو  هب  ماش ، نیمزرـس  رد  يرامـش  یب  ینامتخاس  راثآ  ياراد  ناـیناسغ ،
. درب مان  ار  رانم  رصق  ءاقرزلاۀعلق و  یتشملارصق ، ضیبالارصق ، ریدغلاحْرَص ، خاک  ناوتیم 

. دناهدروآ تسد  هب  ناروح ،»  » رد ار  اهخاک  نیا  زا  يرگید  راثآ  یگزات ، هب 

نایناندع

هراومه نادنزرف ، نیا  دیدرگ ؛ دنزرف  هدزاود  ياراد  دومن و  جاودزا  اج  نآ  رد  دمآ ، هکم  هب  مالسلا  هیلع  لیعامسا  ترـضح  هکنآ  زا  سپ 
ياراد ناندع  دمآ . ایند  هب  ناندع »  » شاهداون وا ، ِلسن  تسیب  زا  سپ  دندیمانیم . هیلیعامـسا »  » ار نانآ  هک  دندوب  شیازفا  دایدزا و  لاح  رد 

و هعیبر » «، » هعاضق «، » رـضم «، » رامنا  » مان هب  ینادنزرف  ياراد  زین  رازن  هک  تشاد  رازن »  » مان هب  يدنزرف  دعم  دیدرگ و  دعم »  » مان هب  يدنزرف 
رد هریت  جـنپ  نیا  نکـسم  زاغآ ، رد  دـندمآ . دوجو  هب  نآ  زا  هیناندـع  برع  دـینادرگ و  كرابم  ار  ناندـع  لـسن  دـنوادخ  دـیدرگ . داـیا » »

هریت دندرک ، ور  برعلاةریزج  تاهج  زا  یفَرط  هب  اههریت  نآ  زا  کی  ره  قزر ، بلط  یناگدنز و  ترورـض  رثا  رب  هکنیا  ات  دوب  هّکم  فارطا 
ياههریت ياراد  درک و  تکرح  دجن  يوس  هب  ۀعاضق » »
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40 ص :
ياههاگارچ هب  میلـس »  » هریزج و نیمزرـس  رد  رقبع »  » رد دـیزت »  » نیرحب و تمـس  هب  هک  تال ،»  » ياههریت ناوتیم  هک  دـیدرگ  ینوگانوگ 

رد ملـسأ ،»  » هریت هناـگراهچ  لـیابق  درک . داـی  دـندومن ، تکرح  هنیدـم  لامـش  رد  رْجِح »  » هب هک  ملـسا »  » دـندرک و چوـک  نیطـسلف  ماـش و 
نیمزرـس هب  هک  دوب  خونت » ، » نایناندـع ياـههریت  رگید  زا  هنیهج .»  » و هکتاوح » «، » دـهن «، » هرذـع : » زادـنترابع هنیدـم  فـلتخم  ياـهتمس 

مان ناوتیم  اهنآ  زا  هک  دندومن  تماقا  نمی  نیمزرس  رد  ارهب »  » هبقع و بونج  رد  یلب »  » ماشلا و ۀیداب  رد  ناولح » نب  نابر   » دنتفر و هریح » »
هلیبق اّما  دـندمآیم . رامـش  هب  نارود  نآ  روهـشم  گرزب و  ِلیابق  ِردام  لیابق ، نیا  هک  دـیدرگ  لیکـشت  یلیابق  هدـش ، دای  ياـههریت  زا  درب ؛

هک تفای ، لیکشت  معثخ »  » و هلیجب »  » هلیبق ود  هریت  نیا  زا  درک ؛ فّرصت  ار  تمسق  نآ  درک و  تکرح  تاورس »  » ياههوک يوس  هب  رامنا ،» »
. دیدرگ رشتنم  هریزج  فلتخم  ياهتمسق  رد  نآ  ياههبعش 

، دنار نوریب  هقطنم  نآ  زا  ار  اهنآ  ناوریشونا » ، » دندرکیم زواجت  نایناریا  ياهنیمزرس  هب  اجنآ  رد  نوچ  دنتفر و  قارع  يوس  هب  دایا »  » موق
. دندیدرگ قّرفتم  ماش  مور و  نیمزرس  رد  یگمه  نیاربانب 

برع ناـگرزب  زا  یـضعب  رب  ار  کـِلَم  ماـن  نمی ، ناـهاشداپ  زا  یخرب  نکیل  دـندوبن ، ماـن  بحاـص  یتلود  ياراد  مالـسا  زا  شیپ  نایناندـع 
هک درب  مان  ار  یبلکلا » بانج  نب  ریهز   » ناوتیم ناهاشداپ ، نیا  زا  دندرکیم . بوصنم  لیابق  زا  يدادعت  یتسرپرس  هب  ار  نانآ  دنداهنیم و 

نکیل دومن ، ناـیغط  وا  رب  رکب »  » هلیبق ماـگنه  نیا  رد  دـش . بوصنم  برع  لـیابق  زا  يدادـعت  یگدرکرـس  هب  مرـشالا ،» ههربا   » يوس زا  يو 
«، هعیبر نب  لـئاو   » ناـنآ ناـیم  رد  هک  ار - ناـنآ  ناـگرزب  تخـس ، یگنج  زا  سپ  درک و  تکرح  ناـنآ  يوـس  هب  ریهز  دـندروخ ، تسکش 

. دومن تعجارم  دوخ  نیمزرس  هب  هدش  دای  يارسا  هارمه  هب  ریهز )  ) وا دومن . ریـسا  دنتـشاد - دوجو  لهلهم »  » شردارب و  بیلک »  » هب فورعم 
نیا رد  دـندیدرگ . اهر  تراسا  زا  شیوخ ، هلیبق  يوس  زا  یتامادـقا  رثا  رب  هکنیا  ات  دـندوب ، تراـسا  رد  ناـنچمه  لـهلهم  شردارب  بیلک و 

وا نیـشناج  میکح  دـنزرف  هَّللادـبع  وا ، هداز  ردارب  دوب ، هدـیدرگ  زجاع  لیابق  نیا  هرادا  زا  دوب و  هدیـسر  ینـس  تلوهک  هب  ریهز  هک  ماـگنه 
. دیدرگ

هرادا و ِنسُح  تیارد و  اب  دومن ، تعجارم  شیوخ  موق  يوس  هب  بیلک »  » هک یماگنه 
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41 ص :
ِهورگ هک  اجنآ  اـت  تخاـس  لـیامتم  دوخ  يوس  هب  ار  برع  تشاد ، رارق  وا  داـهن  رد  هک  یـششخب  لذـب و  مرک و  ّتلع  هب  زین  دوخ و  راـتفر 

میمصت یگمه  دومن و  رّکذتم  نانآ  هب  ار  نمی  ناهاشداپ  زا  يوریپ  ياهنایز  ینمجنا ، رد  وا  دندمآ و  درگ  وا  فارطا  رد  اهبرع  زا  يرایـسب 
میکح نبا  رب  تسا - هدـیمان  رازخ » موـی   » ار نآ  برع  هک  میظع - یگنج  رد  دـندومن و  تکرح  میکح  دـنزرف  يوـس  هب  هتفرگ ، گـنج  هب 

دندیدرگ جراخ  نمی  ناهاشداپ  ِغوی  هطلـس  زا  نایناندع  سپ ، نیا  زا  داتفا . قاّفتا  يدالیم  مجنپ  نرق  نایاپ  رد  هعقاو ، نیا  دندیدرگ ؛ زوریپ 
هب ینز  رتش  يزور  هکنیا  ات  تفریم  یگرزب  تمظع و  هب  ور  نانچمه  بیلک  یهاشداپ  دـندومنیم . دای  برع  هاـشداپ  ماـن  هب  بیلک »  » زا و 
هب هدـمآ و  رب  تریغ  هب  ساسج » ، » دوب هدـش  دراو  ساـسج »  » دوخ يومع  رـسپ  رب  سوسب )  ) نز نیا  دـش . هتـشُک  وا  هلیـسوب  سوسب ،»  » ماـن

، اهگنج نیا  هدمآ و  دوجو  هب  بلغت »  » و رکب »  » نایم یناوارف  ياهگنج  دش  ثعاب  هک  دیناسر . لتق  هب  ار  بیلک » ، » دوخ نامهیم  یهاوخنوخ 
. دننکیم دای  سوسب ) گنج  « ) سوسبلا برح   » مان هب  نآ  زا  برع  هک  دیماجنا  لوط  هب  لاس  لهچ  تدم 

شیوـخ رمع  ناـیاپ  رد  يو  تسا . هدرک  يروهـشم  ياـهگنج  هک  درب  ماـن  ناوـتیم  ار  یـسَبَع » ریهز  نب  سیق  ، » برع ناـهاشداپ  رگید  زا 
نامه هب  نانچمه  دـمآ و  رد  ایند  نیکرات  نایاسراپ و  عمج  هب  اجنآ ، رد  وا  دـیدرگ . راپـسهر  ناـمع  يوس  هب  هدرک و  راـیتخا  يریگهشوگ 

ادـخ ربمایپ  رب  دوخ ، نارای  زا  یهورگ  هارمه  هب  يو  هک  دوب  هلاضف »  » ماـن هب  يدـنزرف  ياراد  سیق  تشذـگرد . هکنیا  اـت  دوب  یقاـب  تلاـح 
. دومن ءاضما  ار  ياهماندهع  ناشیا  اب  دش و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هاـگیاج زا  ببـس  نیمه  هب  هک  دـندوب  هدرک  دوخ  ِنآ  زا  ار  یبهذـم  يربهر  برعلاةریزج  رد  هبعک ، نتـشاد  راـیتخا  رد  تلع  هب  شیرق  اـما 
. دوبن یهاشداپ  زا  رتمک  نانآ  دزن  رد  ماقم  نیا  دندوب و  رادروخرب  برع  دزن  رد  ياهژیو 

دومن و روهظ  شیرق  نیب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  ادخ  لوسر  هکنیا  ات  دندربیم ، رس  هب  یگداس  رد  نانچمه  یناندع  لیابق 
ذوفن برع  لیابق  یمامت  نایم  هب  مالـسا  سپ  نآ  زا  درک و  ترجه  هنیدـم  يوس  هب  سپـس  دومن ؛ رـشتنم  دوخ  موق  ناـیم  رد  ار  مالـسا  نید 

اهنیمزرس و همه  تفر و  رتارف  برغ  لامش و  قرش ، ياهزرم  زا  مالسا  هک  تشذگن  یکدنا  دومن و 
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، ناریا ياهنیمزرـس  رب  دوب - هنیدـم  رد  ناـنآ  تموـکح  زکرم  هک  نیدـشار ، تفـالخ  نارود  رد  برع - سپ ، نیا  زا  تفرگرب . رد  ار  دـِالب 

مالـسا نارود ، نیا  رد  دیدرگ ؛ لقتنم  قشمد  هب  تفالخ  زکرم  نایوما ، ِنامز  رد  دومنیم . تموکح  برغم  ِدالب  رـصم و  زاقفق ، مور ، ماش ،
حتف ار  اهروشک  نانچمه  ناناملسم  دندش . دراو  اپورا  هب  قراطلا » لبج   » هگنت هار  زا  ناملـسم  نازابرـس  درک و  ذوفن  کیتنالتآ  سونایقا  هب 

. دنتفای هار  هسنارف  بلق  هب  هکنیا  ات  دندرکیم 
. دنتشاد يرای  هب  زاین  هک  دنتفاتشیم  یناملسم  ناهاشداپ  يرای  هب  اپورا  بلق  رد  ناملسم ، کیرچ  ياهورین  نینچمه 

اب دـندمآیم و  اپورا  ِلامـش  هب  اـج  نآ  زا  (1) و  هینطنطـسق »  » هب دادـغب  زا  دوخ ، هراجتلالام  هارمه  هب  ناملـسم  ناـناگرزاب  نارود ، نآ  رد 
دـندرکیم و هلدابم  رگیدـکی  اب  ار  شیوخ  یتراجت  ياـهالاک  دـندشیم و  وربور   (2) سلدـنا »  » رد شیوخ  ناگرزاب  ناملـسم و  ِناردارب 

. دنداهنیم شیوخ  راید  يوس  هب  ور  دوخ - ِناملسم  ياهتموکح  تیامح  دنوادخ و  هانپ  رد  سپس -
متـسیس نیا  هک  دـندنام ، یقاـب  نآ  رد  دـندروآ و  دوـجو  هب  هدرتـسگ  میظع و  یتـموکح  ایناپـسا )  ) سلدـنا رد  نرق ، راـهچ  تّدـم  اـهبرع ،

. دننکیم هدافتسا  نانآ  تعنص  مولع و  اهتیقالخ و  زا  نونک  ات  هک  دیدرگ  اپورا  رد  يرهش  گنهرف  یّقرت  دشر و  بجوم  یتموکح ،
نیا هب  قراطلا ) لبج  هگنت  « ) قاقز  » هگنت هار  زا  قراط »  » خیرات نیا  رد  هک  دش  عورش  يرجه  لاس 92  زاغآ  زا  سلدنا ، رد  اهبرع  تموکح 

نآ رد  ییاشگناهج  حتف و  هب  ود  ره  نانچمه  دیدرگ و  ناور  وا  لابند  هب  زین  ریـصن » نبیـسوم   » وا هدنامرف  وا ، زا  سپ  دش و  دراو  نیمزرس 
بوکرـس دناوخارف و  شیوخ  دزن  هب  ار  ود  نآ  داتفا ، ساره  هب  نانآ  ِذوفن  تردق و  زا  کلملادبع » نبدیلو   » هکنیا ات  دـنداد  همادا  نیمزرس 

زا ریما  ِمان  هب  یـصخش  هراومه  دـمآیم و  رامـش  هب  نایوما  تلود  ییاورنامرف  تحت  دالب  زا  ینیمزرـس  ایناپـسا  ناـنچمه  سپ  نیا  زا  دومن .
. دومنیم تموکح  نآ  رب  يرجه - لاس 138  ات  نانآ - يوس 

هعقاو نیا  دومن . دوخ  ِنآ  زا  لقتـسم ، روطب  ار  اج  نآ  تموکح  دش و  هریچ  ایناپـسا  رب  يوما ،» هیواعم  نبنمحرلادبع   » دعب هب  خیرات  نیا  زا 
تلود طوقس  زا  سپ  هک  دوب  تلع  نادب 

. لوبناتسا - 1
. ایناپسا - 2
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نایوما زا  یمک  هّدع  دـیناسریم . لتق  هب  هدرک و  بیقعت  ار  نایوما  یمامت  حافـس »  » دیـسر و تردـق  هب  نایـسابع  تلود  قشمد ، رد  نایوما 

زا یهورگ  اج  نآ  رد  دش و  دراو  ایناپـسا  هب  هک  دوب  کلملادبع » نبماشه  نبۀیواعم  نب  نمحرلادـبع   » نایم نآ  زا  هک  دـندش  رارف  هب  قفوم 
تفای و ّطلست  ایناپـسا  رب  يرجه  لاـس 141  رد  وا  دـندومن . تعیب  وا  اـب  هدـش و  عمج  وا  درگ  هب  اـهنیا ، زج  و  هبطرق »  » و هیلیبشأ »  » ناـمدرم

. داد رارق  هبطرق »  » رهش ار  دوخ  تموکح  تختیاپ 
دوب وا  نادنزرف  تسد  رد  نانچمه  تموکح  دومن . فذح  اههبطخ  زا  ار  نایسابع  مان  درک و  انب  ار  یعماج  دجسم  خاک و  رهـش ، نیا  رد  وا 

اب و  دـیدرگ . نینمؤملاریما  هب  بقلم  دیـسر و  تموکح  هب  رـصان » نمحرلادـبع   » ماـن هب  وا  هداوـن  نیمتـشه  يرجه ، لاس 300  رد  هکنیا  اـت 
. دیدرگ زاغآ  ایناپسا  رد  یبرع  تفالخ  وا  تیمکاح 

هب دندیسر  یهوکش  تمظع و  هب  روشک  نیا  رد  نایوما  وا ، تموکح  ِنارود  رد  درک و  تموکح  نیمزرس  نیا  رب  لاس  هاجنپ  تدم  رـصان ،
نآ رد  هک  دادغب - اب  هک  دش  لصاح  یتفرشیپ  نانچنآ  هبطرق ، رد  هژیو  هب  روشک  مامت  رد  یتعنـص  یبدا - یملع - دشر  ظاحل  زا  هک  يروط 

. دومنیم يربارب  دوب - رادروخرب  یّصاخ  هوکش  تمظع و  زا  ماگنه 
یّلک روط  هب  تخاس . دـشابیم - فصو  زا  جراـخ  هک  ییاـبیز - رایـسب  ياـهخاک  رهـش  نآ  رد  درک و  اـنب  ار  ءارهزلا »  » رهـش نمحرلادـبع ،

لاـس 350 رد  مَکَح »  » شدـنزرف وا  زا  سپ  دوب و  هارمه  تداعـس  تّزع و  تمظع و  اـب  نمحرلادـبع )  ) وا تموکح  نارود  تفگ : ناوتیم 
نآ ات  هک  دومن  ثادحا  ءارهزلا )  ) رد باتک  يروآ  عمج  يارب  يزکرم  دوب ، تسود  ملع  یـصخش  هک  مَکَح  دیدرگ . يو  نیـشناج  يرجه 

رازه دصراهچ  هب  هناخباتک  نیا  ياهباتک  دادعت  : » هک دناهتفگ  دندوب . هدرواین  دوجو  هب  ار  نآ  دننامه  نیـشیپ  ناهاشداپ  زا  کی  چیه  نامز 
لاـس 366 رد  ماـشه  شدـنزرف  وا ، زا  سپ  تسا . هدوـب  تسرهف  راـهچ  لـهچ و  ياراد  هناـخباتک  نیا  نینچمه  تسا .» هدیـسریم  يدـنا  و 
لاس 422 رد  نمحرلادبع » نبۀّیما   » هکنیا ات  تشگ  تسد  هب  تسد  وا  نادنزرف  نایم  رد  نانچمه  تفالخ  نیا  دیدرگ ؛ يو  نیشناج  يرجه 
وا تشذـگرد . سپـس  دـیدرگ  رارف  هب  راچان  وا  هک  يّدـح  هب  دـش  بوشآ  هنتف و  راچد  تکلمم  نامز  نیا  رد  دیـسر ، تفـالخ  هب  يرجه ،

. تسا هدوب  رفن  عومجم 16  رد  افلخ  نیا  دادعت  هک  دمآیم  رامش  هب  ایناپسا  رد  هّیما  یب  هفیلخ  نیرخآ 
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تمـسق نآ  رد  اهروشک  نیرتدنمتورث  : » دوشیم هتفگ  هاگ  هک  يروط  هب  دوب ، هوکـش  اب  ردـتقم و  ياهتلود  زا  ایناپـسا ، رد  نایوما  تلود 

«. تسا هدوب 
ماـگنه نآ  رد  دراد و  دوجو  ياهراـنم  نآ  راـنک  رد  هک  رازاـک -،»  » رد روهـشم  خاـک  و  هطاـنرغ »  » رد ءارمحلا  خاـک  زا  يراـثآ  نونکا  مه 
رادـتقا تمظع و  زا  ییاههناشن  یگمه  هبطرق ،»  » رد عماـج  دجـسم  نینچمه  و  دـناهدرکیم - دـصر  هیلیبشا »  » رد نآ  يور  رب  ار  ناـگراتس 

. درادیماو یتفگش  هب  نآ ، ِربارب  رد  ار  ياهدننیب  ره  تسا و  هدوب  ماگنه  نآ  رد  اهنآ  ِیتعنص  یملع -
هاشداپ نیتسخن  تفای . همادا  يرجه )  460  ) لاس ات  دمآ و  دوجو  هب  ایناپسا  رد  نایولع  تلود  يرجه )  407  ) لاس رد  تموکح ، نآ  زا  سپ 

هب ور  تفالخ  نارود ، نیا  رد  دیدرگ . بقلم  هَّللانیِدل » رصان   » هب وا ، اب  مدرم  تعیب  زا  سپ  هک  تشاد  مان  یسیردا » دومح  نبیلع  ، » يولع
هب دوب و  هدـش  هدیـشاپ  مه  زا  ایناپـسا  رد  تموکح  زکرمت  اریز  دـیدرگ ، هتـساک  نآ  تمظع  هوکـش و  زا  هک  يروـط  هب  تشاذـگ  فـعض 

. دوب هدیدرگ  میسقت  یفیاوطلاكولم  ِتروص 
دندومن و اپرب  هیلیبشا »  » رد ار  یتموکح  وا  زا  دعب  شنادنزرف  و  دابع » نبدّمحم   » دننام يدارفا  هک  دش  ببـس  تموکح  عون  نیا  هک  اجنآ  ات 
رد ۀلطیلط ،»  » رد زین  دندروآ و  دوجو  هب  سویلطب »  » رد ار  رگید  یتموکح  وا ، یپ  رد  شنادنزرف  و  سطفا »  » هب فورعم  هَّللادبع » نبدّمحم  »

. دندروآ دوجو  هب  ار  يرگید  ياهتموکح  نونلايذ  نبلیعامسا  سپس  شیعی ، نبا  زاغآ 
نبریز نب  دوبع  هلهس ،»  » رد يرفاغم ، روصنم  هیسنلب ،»  » رد يرماع ، بیبل  هشوطرط ،»  » رد یماذج ، دوه  نبنامیلس  هطـسقرس ،»  » رد نینچمه 

رد يرماـع ، ناریخ  هیّرم ،»  » رد دـیدرگ - مکاـح  نآ  رب  داـبع  نبا  سپـس  هک  رهاـط - ینب  هیـسرم ،»  » رد يرماـع ، قـفوم  هیناد ،»  » رد يربرب ،
. دندروآ دوجو  هب  هناگادج  ار  یتموکح  کی  ره  یجاهنص ، سوبح  هطانرغ ،»  » رد دومح و  ینب  هقلام ،» »

هکنیا ات  داهن  فعـض  هب  ور  نانآ  تردق  جیردت  هب  دنتخادنا و  يرگید  ناج  هب  ار  کی  ره  دـندرک و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  مه  ناییاپورا 
تـسد دندش و  هریچ  هیلیبشا »  » رب يرجه )  645  ) لاس رد  هرخألاب  دنتخاس و  جراخ  ناناملسم  تسد  زا  ار  ایناپـسا  ياهرهـش  همه  ناییاپورا 

رب اهنت  روانهپ  روشک  نآ  زا  ناناملسم  سپ  نیا  زا  دندومن . هاتوک  هقطنم  نآ  زا  ار  ناناملسم 

www.Ghaemiyeh.comنایناندع ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 500زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


45 ص :
هارمه هب  دوه » نبا   » ار هدنامیقاب  تمـسق  نیا  رب  تموکح  دندومنیم و  تموکح  هقلام »  » و هیّرم »  » و هطانرغ » : » دـننام یکدـنا  ياهتمـسق 

. دنتشاد تسد  رد  رمحا » نبدّمحم  »
رد شیوخ  فّرـصت  هب  ار  نانآ  نیمزرـس  مکمک  دنتـشاد و  یتاکّرحت  ناـنآ  تیمکاـح  ياهتمـسق  فارطا  رد  نانمـشد  زین  ناـمز  نیا  رد 

. دندومن دیعبت  رحبلافیس »  » نیمزرس هب  ار  مکاح  ود  نیا  هک  اجنآ  ات  دندروآ 
یحاون نآ  ياهتمـسق  زا  یخرب  رب  دـندمآ و  درگ  ناشفارطا  رد  نایربرب ، زا  یناوارف  دادـعت  هارمه  هب  ناناملـسم ، زا  يریثک  عمج  اجنآ  رد 

. دندیدرگ ّطلسم 
ار یحلـص  دادرارق  دندیدرگ ، هریچ  ناناملـسم  تختیاپ  هطانرغ »  » رب اهییایناپـسا  هکنآ  زا  سپ  اریز  دیماجناین ، لوط  هب  نادـنچ  نارود  نیا 

نکیل دندیدرگ ؛ دهعتم  ار  ناناملسم  یسومان  یلام و  یناج ، ِتینما  دادرارق  نیا  بجوم  هب  هک  دنتـسب  ناناملـسم  اب  يرجه ) لاس 897  رد  )
لیکشت دندوب ، نویـسازیگنا )  ) دیاقع شیتفت  هاگداد  هب  فورعم  هک  ییاههاگداد  یهاتوک ، تدم  زا  سپ  اریز  دیدرگن ، لمع  نامیپ  نیا  هب 

هدومن جارات  ار  اهنآ  لاوما  هتشک و  ار  رفن  نارازه  دندرکیم و  دراو  نانآ  هب  ار  اهباذع  اههجنکش و  نیرتتخس  نامز  نیا  رد  هدیدرگ و 
هک یکدـنا - راثآ  اهنت  نونکا  مه  هک  يروط  هب  دندیـشک ، شتآ  هب  ار  ناناملـسم  دـجاسم  اهخاک و  دـندرک و  دوبان  وحم و  ار  ناـشراثآ  و 

اهنت دنتخیرگ و  برغم  نیمزرس  يوس  هب  ناناملسم  ماگنه  نیا  رد  تسا !! هدنام  یقاب  دوب - هتـشاد  هاگن  رود  هب  نانآ  مشچ  زا  ار  اهنآ  هنامز 
. دندمآرد ّتیحیسم  نید  هب  دندنام و  یقاب  اج  نآ  رد  دنتشادن ، ترجه  تردق  هک  نانآ  ِنیفعضتسم  زا  یکدنا  دادعت 

«، هنامر «، » دـئاق «، » سراف : » هب دروم  نیا  رد  ناوتیم  هک  تسا ، هدـنام  یقاـب  ایناپـسا  رد  یبرع  ياـهمان  زا  يدادـعت  زونه  تبـسانم  نیمه  هب 
. دومن هراشا  اهنیا  زج  و  نومیم »  » و راصن » «، » ناَضبَر «، » نارف «، » نادیز »

تمظع و زا  نایـسابع ، تفالخ  ِزاغآ  رد  نانآ ، ِیقرـش  تلود  اّما  تشاد ، دوجو  لکـش  نیا  هب  برغ ، رد  یبرع  تلود  نامز  نیا  ات  نیاربانب 
روشک يرکف  یملع و  حطس  دنتسناوت  ود  نیا  نوچ  نومأم »  » شدنزرف و  دیشرلانوراه »  » نارود رد  هژیو  هب  دوب ، رادروخرب  یـصاخ  هوکش 

اجنآ ات  دنناسرب ، الاو  ياهجرد  هب  ار  تعنص  دیدج و  تاعالطا  هداد و  اقترا  ار 
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یمالـسا تلود  هک  نانچمه  دومنیم ، یناشفا  وترپ  قرـش  ناـهج  ریاـس  هب  ینارون  یعبنم  تروص  هب  ود  نیا  نارود  رد  یمالـسا  تلود  هک 

. دمآیم رامش  هب  دوخ  نوماریپ  هب  تبسن  یناشفاوترپ  نیا  يارب  يرگید  زکرم  هک  دوب  روط  نیا  ایناپسا  رد  یبرغ 
یقرش ياهروشک  رگید  نوگانوگ  ياهداژن  زا  یناوارف  عمج  يو  دیسر ، یـسابع » مصتعم   » هب يرجه ) لاس 218  رد   ) تفالخ هک  یماگنه 

ار يدادعت  نانآ  نایم  زا  هک  دندیسریم  رفن  رازه  هاجنپ  زا  شیب  هب  وا  دزن  اهیسکرچ  نانامکرت و  دادعت  ور  نیا  زا  دروآرد . تمدخ  هب  ار 
رب ناگناگیب  نیا  مکمک  تشامگ . دوخ  ياهزرم  زا  ینابهگن  ياهتُسپ  هب  ار  هدنامیقاب  دومن و  باختنا  دوخ  یـصخش  نارادـساپ  ناونع  هب 
هب دندوب  لیام  هک  ار  یـسک  ره  دـنتفرگ و  رارق  نانآ  تسد  هچیزاب  افلخ  دـنتفای و  هبلغ  تلود  رب  هک  اجنآ  ات  دـندوزفا  دوخ  ذوفن  تردـق و 

. دندرکیم لزع  نآ  زا  دندوبن  لیام  هک  ار  ینارگید  هدیناسر و  تیالو 
. تفای تسد  رصم  رب   (1) نولوط » نبدمحا   » يرجه لاس 254  رد  هَّللاب ،» ّزعم   » تفالخ نارود  رد  هکنیا  ات  تفای  همادا  تیعضو  نیا 

فعض هب  ور  نایسابع  ِتفالخ  كدنا  كدنا  هجیتن  رد  دندروآ و  تسد  هب  یلالقتسا  دوخ  يارب  کی  ره  فلتخم ، یحاون  نارادنامرف  سپ 
تسد رد  رکب  راید  لصوم و  ، (2) هیوب » لآ   » تسد رد  سراف  يرجه  لاس 322  رد  هک  يروط  هب  داهن 

تلود سپـس  تـشاد ، هـمادا  يرجه  لاـس 292  اـت  يرجه  لاـس 254  زا  هک  دوـب  رـصم  رد  ناـینولوط  تـلود  هدـنروآ  دوـجو  هـب  يو  - 1
يرجه لاس 567  اـت  هتفاـی و  هبلغ  ناـنآ  رب  ناـیمطاف  تلود  لاـس  نیا  رد  هک  دومن  تموکح  اـج  نآ  رد  يرجه  لاس 358  ات  نایدیـشخا » »

. دنتفرگ تسد  هب  ار  تموکح 
. دومن تموکح  يرجه  لاس 784  ات  يرحب » کیلامم   » تلود سپ  نآ  زا  تفای و  همادا  يرجه  لاس 648  ات  رصم  رد  نایبویا  تلود  سپس 

، ماگنه نیا  رد  دـندومن . تموکح  اجنآ  رد  يرجه  لاس 922  ات  هک  دمآ  دوجو  هب  اهیـسکرچ  تلود  هیجرب  کیلامم  تلود  نانآ  زا  دـعب 
زا دمآ و  رد  يرجه  لاس 1220  رد  يویدخ  نادناخ  گرزب  اشاپ ، یلع  دمحم  تسد  رد  رصم  سپس  تفای . تسد  رصم  رب  ینامثع  تلود 

. تفرگ رارق  وا  زا  سپ  نادنزرف  نایم  رد  یثرا  تروص  هب  نیمزرس  نیا  سپ  نآ 
نیا هک  دیدرگ  يزیریپ  هیوب » نب  نیدـلادامع   » هلیـسو هب  يرجه  لاس 322  رد  زاغآ  رد  دـندمآیم و  رامـش  هب  ناـیملید  زا  هورگ  نیا  - 2

تسد هب  ار  اهنیمزرـس  نیا  تشاد  دوخ  رد  هک  يریبدت  تسایـس و  ِنسُح  اب  وا  دوب . زاوها  سراف و  قارع و  ياهنیمزرـس  لماش  تموکح 
، هـلمج زا  نآ  فارطا  زا  یناوارف  ياهتمـسق  رب  سپـس  دـش و  ّطلــسم  دادـغب  رب  يرجه  لاــس 344  رد  دوـمن و  تموـکح  نآ  رب  دروآ و 

مان هب  يریزو  يو  دـش . هدـناوخ  هبطخ  وا  مان  هب  اـهربنم  يور  رب  اـهاج  ریاـس  دادـغب و  رد  تفاـی و  تسد  ناتـسزوخ  ناهفـصا و  ناـگرگ ،
لرغط  » هلیـسو هب  ماجنارـس  هکنیا  ات  دشیم  تسد  هب  تسد  وا  نادنزرف  نایم  رد  يرجه  لاس 477  ات  تموکح  تشاد . دابع » نبا  بحاـص  »

هک دمآ ، دوجو  هب  نایمزراوخ  تلود  سپـس  تفای ، همادا  يرجه  لاس 590  ات  نایقوجلـس  تلود  دیدرگ . جراخ  نانآ  تسد  زا  یقوجلس »
تسد زین  دنتشاد - تموکح  نآ  رد  ءافلخ  ماگنه  نآ  ات  هک  قارع - رب  نایقوجلـس ، رب  هبلغ  زا  سپ  وا  دوب  هاش  مزراوخ  نآ  هاشداپ  نیتسخن 

. دنتفای هبلغ  نایمزراوخ  رب  راتات  سپس  تفای .
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تسد رد  هرـصب  نایمطاف ، تسد  رد  اقیرفآ  برغم و  هیما ، ینب  تسد  رد  ایناپـسا  نایدیـشخا ،»  » تسد رد  ماش  رـصم و  ، (1) نادمح » ینب  »
تـسد رد  همامی  نیرحب و  زا  یتمـسق  (3) و  نایملید »  » تسد رد  ناـگرگ  ناتـسربط و  ، (2) ناـیناماس »  » تسد رد  رهنلاءارواـم  قتار ،» نبا  »

(4) هطمارق » »

ماش برعلا و  ةریزج  ربهک  دیسر  اجنادب  تلود  نیا  هوکش  تمظع و  دمآ . دیدپ  لصوم  رد  يرجه ، لاس 293  رد  نادمح ، ینب  تلود  - 1
نانآ هب  ّقلعتم  ییاهن  تردق  دیدرگ و  ذفان  نایسابع  تلود  رب  نانآ  ِمالک  هک  دنتفای  یتمظع  نانچنآ  هورگ ، نیا  ناهاشداپ  تفای . تسد  زین 
لاس ناـمه  رد  درک و  تموکح  يرجه  لاس 356  ات  يرجه ، لاس 330  زا  هک  تشاد  مان  هلودلا  فیـس  نانآ  ناهاشداپ  نیرتروهـشم  دوب .

. دومن تافو 
نادمح ینب  فورعم  رعاش  دوشیم . هدید  حوضو  هب  تسا - هتـسیزیم  وا  اب  نامزمه  هک  یّبَنَتُم - راعـشا  رد  وا  ياهیگژیو  تاّیـصوصخ و 

. دشابیم رادروخرب  ییازس  هب  ترهش  زا  هک  تسا  سارفوبا 
، نایسابع فعض  ماگنه  هبهورگ  نیا  دندربیم . رس  هب  رهنلاءاروام  رد  هک  نایـسابع ، يوس  زا  دندوب  یناریا  یناگدناشن  تسد  نایناماس ، - 2
رب ناـیونزغ  تلود  يرجه  لاس 999  رد  هکنیا  ات  دـندومنیم  تموکح  ییاهنت  هب  دوخ  يزکرم  تلود  زا  يادـج  دـندرک و  ادـیپ  لالقتـسا 

. دش هدیچرب  نایناماس  تموکح  طاسب  تفای و  هبلغ  نانآ 
ضرقنم نایونزغ  هلیـسوهب  هکنیا  ات  دروآ  رد  شیوخ  فّرـصت  هب  زین  ار  دادـغب  تفای ، تسد  ناتـسربط  ناگرگ و  رب  ملید  هکنآ  زا  سپ  - 3

. دیدرگ
هتفگ دومن . ییامنهار  يدیدج  نید  هب  ار  راید  نآ  نامدرم  درک و  مایق  نیرحب  رد  هک  دنـشابیم  طمرق  مان  هب  يدرم  هب  بوسنم  هطمارق  - 4

ود دوب : تعکر  راهچ  نانآ  نایم  رد  زامن  دوب و  هیفنح » نب  دمحم  نب  دمحا   » نامه مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  نید ، نیا  رد  هک  دوشیم 
میهاربا َّنَأ  هَّللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهـشأ  دوب : تروص  نیدب  نانآ  دیحوت  هملک  نآ . فورغ  زا  شیپ  تعکر  ود  باتفآ و  عولط  زا  شیپ  تعکر 
هبنـشود زور  رد  نانآ  هعمج ، ياج ] هب   ] سّدـقملا و تیب  يوس  هب  ور  ناـنآ  زاـمن  هَّللا ، لوسر  هیفنح  نبدـمحم  نبدـمحا  ّنأ  و  هَّللا ، لوسر 

. دندرکیم یمومع  لیطعت 
بارـش مارح و  روگنا  بآ  هک  دوب  نیا  نانآ  ياهنییآ  زا  رگید  زورون . رد  يرگید  نشج و  زور  رد  یکی  دوب  زور  ود  لاس  رد  نانآ  هزور 

زاغآ يرجه  لاس 278  زا  نایطمرق  تموکح  تسا . زامن  يارب  وضو  دـننامه  نانآ  يوضو  تشادـن و  لـسغ  هب  زاـین  تباـنج  دوب و  لـالح 
. دندروآ موجه  هفیلخ  رب  دادغب  رد  دندروآ و  رد  شیوخ  فّرصت  هب  ار  هفوک  هرصب و  هکم ، هک  دندروآ  تسد  هب  یتردق  نانچ  دیدرگ و 
هب سپ  نآ  زا  تشاد و  رارق  رَجَه »  » نیمزرـس رد  اهنت  نانآ  تنطلـس  هک  يروط  هب  داـهن  فعـض  هب  ور  تموکح  نیا  يرجه ، لاس 329  رد 

. دندیدرگ دوبان  یّلک 

www.Ghaemiyeh.comنایناندع ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 500زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


48 ص :
زا یجراخ  دوجو  هنوگ  چیه  تفالخ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دوب و  هتفرگ  رارق  هفیلخ  تسد  رد  نآ  هموح  دادغب و  اهنت  لاح  نیا  رد  هک  دوب 

. تشادن دوخ 
یفتقم  » تفالخ اب  ناـمزمه  يرجه  لاـس 543  رد  دومن و  روهظ  ناـیونزغ (1)  تلود  يرجه ، لاس 336  هب  هَّلل » عئاط   » تفـالخ ماـگنه  هب 

. دیدرگ انب  يرجه  لاس 548  رد   (3) زغ »  » تموکح نآ  زا  سپ  دمآ . دوجو  هب  نایروغ (2)  تلود  هَّللا ،» رمال 
( مصعتسم  ) یسابع هفیلخو  تشگ  هریچ  دادغب  رب   (4) راتات »  » تلوديرجه لاسرد 656 

نایناماس ِشترا  هدنامرف  قاحساِمالغ ، نیکتکبس ، دنزرف  دومحم  تسد  هب  يرجه ، لاس 166  هب  ناریا  قرش  رد  ار  دوخ  تلود  نایونزغ  - 1
نیا دروآ ، رد  شیوخ  فّرـصت  هب  دنه  رد  ار  یناوارف  ياهنیمزرـس  داد و  رارق  هنزغ »  » ار دوخ  تلود  تختیاپ  دومحم  دنداهن . انب  هنزغ »  » رد

. دیدرگ نآ  نیزگیاج  نایروغ  تلود  سپ  نیا  زا  تفای و  همادا  شنادنزرف  نایم  رد  يرجه  لاس 578  ات  تلود 
، يرجه لاس 604  اـتو  تفرگرب  رد  ار  دنـس  دـنه و  ياهنیمزرـس  تموکح  نیا  دـمآ ، دوجو  هب  ناـیونزغ  زا  سپ  ناـیروغ ، تموکح  - 2

. دوب هدیدرگ  بقلم  نینمؤملاریما » میسق   » هب هک  دوب  يروغ » نیدلاثایغ  ، » نانآ هاشداپ  نیرتهب  دوب . رارقرب  نانآ  تموکح 
دعب یلو  دـنتفر  ناسارخ  يوس  هب  دـندوب  رفاـک  هک  یتقو  ناـنآ  دنتـشاد . تنوکـس  رهنلاءارواـم  رد  هک  دـندوب  ناـکرت  زا  ياهفیاـط  زغ ، - 3

. دندش ناملسم  اهنآ  زا  يدادعت 
هکنیا ات  دنتـشاد  هدـهع  هب  ار  یمجرتم  لغـش  دـندرکیم و  همجرت  ار  تاملاکم  رگید  ناناملـسم  دوخ و  هفیاـط  ناـیم  ناملـسم  دادـعت  نیا 

. دندش هدیمان  نامکرت  دندش و  ناملسم  یگمه 
نآ زا  دنداد و  يرارف  هدرک ، روبجم  یتخـس  تسکـش  هب  ار  يو  هدع ، نیا  هک  دمآ  رد  گنج  رد  زا  نانامکرت  اب  یقوجلـس ، رجنـس  ناطلس 

. دنتفای تسد  ناسارخ  رب  يرجه  لاس 551  رد  سپ 
مهن متشه و  متفه ، نرقرد  لیابق  نیا  ددرگیم ، قالطا  دنتشاد  ینکُس  ایسآ  هّراق  ینایم  شخب  رد  هک  یناوارف  ياههلیبق  هب  راتات »  » هملک - 4

. دندیدرگ يرایسب  ترهش  ياراد  يرجه ،
ماگنه نآ  رد  دیدرگ . ازـسب  یتیفورعم  ياراد  دیـسر و  تردق  هب  يدالیم  مهدزای  نرق  زاغآ  رد  هک  دوب  ناخ  زیگنچ  نانآ ، هاشداپ  نیتسخن 

. تشاد رارق  يو  ییاورنامرف  هطلس و  ریز  یگمه  هریزج ، مجع و  برع ، ِقارع  ناجیابرذآ ، سراف ، نامرک ، ناسارخ ، مزراوخ ، ياهنیمزرس 
اب وکالوه ، ماـن  هب  ناـنآ  زا  یکی  ماـگنه  نیا  رد  دـیدرگ . میـسقت  شنادـنزرف  ناـیم  رد  شذوفن  ریز  ياهنیمزرـس  يو ، تشذـگرد  زا  سپ 

هجیتن هک  دومن ، گنج  رصنتسم  نایهاپس  اب  دش و  راپسهر  دادغب  يوس  هب  یسابع -» هَّللاب  رـصنتسم   » ریزو یمقلع -» نیدلا  دیؤم   » یتسدمه
. دوب هفیلخ  نازابرس  تسکش  نآ 

ِفارشا ناگرزب و  زا  يرایسب  عمج  و  یـسابع - رـصنتسم  هفیلخ - زاغآ ، زا  دش ؛ دادغب  دراو  دوخ  نایهاپـس  هارمه  هب  لاس 656  رد  وکالوه 
رد یتراغ  لتق و  نانچنآ  راتات ، نایهاپس  دومن . رداص  ار  نآ  یلاها  رهـش و  هب  زواجت  تراغ و  روتـسد  سپـس  دیناسر ، لتق  هب  ار ، رهـش  نآ 

یگمه رهـش ، دنمـشزرا  سیفن و  ياههناخباتک  تراغ  نیا  رد  دوشیم ! دای  یتشز  هب  نآ  زا  خـیرات  لوط  رد  هراومه  هک  دـنداد  ماجنا  رهش 
! دندروآ دوجو  هب  هلجد  هناخدور  يور  زا  نازابرس ، روبع  يارب  یُلپ  اهذغاک  اهباتک و  زا  تفر و  نایم  زا  وکالوه  طسوت 

دادغب هب  ندیسر  تردق  هب  زا  سپ  وا  دیسر ، یهاشداپ  هب  لوغم ، گنل  ِرومیت  سپ  نآ  زا  دوب و  اجرب  اپ  لاس 797 ، ات  نانچمه  راتات ، ِتلود 
. تخادنا هار  هب  رهش  نیا  رد  یعیجف  ِتراغ  لتق و  درک و  هلمح 
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دوخ يرارف  نایسابع  زا  يدادعت  لاس 659  رد  هکنیا  ات  تفر ، نایم  زا  لاس  هس  تّدم  هب  سپ  نیا  زا  نایـسابع  تفالخ  دندیناسر . لتق  هب  ار 

رد نانآ  مان  هب  ار  یتفالخ  وا  دـنتفرگ و  رارق  لابقتـسا  دروم  تروص  نیرتهب  هب  سربیب » رهاظ  کلم   » يوس زا  ناـنآ  دـندیناسر ، رـصم  هب  ار 
. دومن يزیر  یپ  رصم 

رد وا  تموکح  شگرم  زا  سپ  تشذـگرد ؛ نیرهنلانیب  سراف و  قارع ، ماـش ، فّرـصت  یباـیتسد و  زا  سپ  يرجه  لاس 662  رد  وکالوه 
لاس رد  گنل  رومیت  هکنیا  ات  دندرکیم ، تموکح  هدش  دای  ياهنیمزرـس  رب  نانآ  سپ  نآ  زا  دیدرگ و  میـسقت  شناردارب  نادـنزرف و  نایم 

. درک ضرقنم  ار  نانآ  تموکح  دروآ و  رد  شیوخ  فّرصت  هب  ار  دادغب  يرجه   798
نیمزرس سپ ، نیا  زا  دندرک . میسقت  دوخ  نایم  ار  وا  تموکح  تکلمم و  شنادنزرف  تشذگرد ، يرجه  لاس 808  رد  وکالوه  هکیماگنه 

هتفای و لالقتسا  ناتسکرت (2)  سراف (1) و 

تلود نیا  دمآ ، دیدپ  اجنآرد  نایونزغ  تلود  يرجه ، لاس 387  رد  هکنیا  ات  دوب  یسابع  يافلخ  تسد  رد  نانچمه  سراف ، نیمزرـس  - 1
. دوب رارقرب  يرجه  لاس 545  ات 

رد هکنیا  ات  دیـسر ، نیناوخ  زا  يدادعت  هب  نآ  تموکح  سپـس  دوب . نایقوجلـس  تسد  رد  يرجه ، لاس 745  ات  نیمزرـس  نیا  سپ ، نآ  زا 
تسد نآ  رب  نایوفـص  تلود  نآ  زا  سپ  دندنار . تموکح  نآ  رب  يرجه ، لاس 907  ات  دـنتفای و  تسد  نآ  رب  نانامکرت  يرجه  لاس 810 
نادناخ يرجه  لاس 1112  رد  هکنیا  ات  دنتفای ، تسد  نآ  رب  ءارمُأ  زا  يدادعت  سپس  دندرک . تموکح  نآ  رب  يرجه  لاس 1135  ات  هتفای و 

جراخ هیراجاق  ذوفن  ریز  زا  ناتسناغفا  نیمزرـس  يرجه ، لاـس 1160  رد  ینعی  نارود  نیا  رد  تفاـی . تسد  نآ  رب  هدرک و  روهظ  هیراـجاق 
. دیدرگ

حتف یناسارخ » ملسم  نبا  ۀْنیَیُع -  » هلیـسوبيرجه لاس 87  رد  دیآیم ، رامشهب  نآ  ياهرهـش  نیرتمهم  زا  اراخب  هک  ناتـسکرت  نیمزرـس  - 2
تموکح نآ  رب  يرجه   204 لاس 389 - زا  نانآ  دمآ و  رد  دندوب  ناسارخ  ماکح  هک  نایناماس  فّرـصت  هب  نیمزرـس  نیا  سپـس  دـیدرگ ،

. دـندروآ شیوخ  ذوفن  ریز  ار  نآ  نایقوجلـس  نآ ، زا  سپ  دروآ و  رد  شیوخ  فّرـصت  هب  ار  نیمزرـس  نیا  یکرت » کلیا   » سپـس دـندرک .

. هدرک فّرصت  ار  نآ  هیکرت  ِنایکبزا  ِتموکح  نآ  زا  سپ  دش و  فّرصت  وا  يوس  زا  نیمزرس  نیا  ناخ » زیگنچ   » ندیـسر تردق  هب  ماگنه 
ناخ يراخب ، ناخ  هلمج  نآ  زا  هک  لقتسم - ياهناخ  نیب  ناتسکرت  نیمزرس  سپ ، نآ  زا  دندنار . تموکح  نآ  رب  مین  نرق و  کی  تدم  و 

يدالیم مهدزون  نرق  همین  یلاوح  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  هدـش  دای  ياهناخ  دـیدرگ . میـسقت  دوب - هویخ  ناخ  دنکـشات و  ناخ  دـنقرمس ،
. دندمآ رد  هیسور  تموکح  ذوفن  ریز 
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ات دـندروآ ، شیوخ  ذوفن  ریز  ار  نانآ  ياهنیمزرـس  یمامت  جـیردت  هب  دـندرکیم ، تموکح  ریغـص  يایـسآ  رد  هک  ینامثع (1)  ناهاشداپ 

رصم يوس  هب  لاس  نامه  رد  هدربمان  سپس  دمآرد . ینامثع )  ) میلس ناطلس  هطلـس  تحت  مه  ماش  نیمزرـس  يرجه  لاس 922  رد  هک  اجنآ 
تکرح

ادج يزکرم  تموکح  زاار  دوخ  يرایسب ، کچوک  ياهتلود  دراذگ ، فعـض  هب  ور  يرجه  لاس 699  رد  نایقوجلس  تلود  هکیماگنه  - 1
دومن و روهظ  لوتانآ  رد  یکرت » نامثع  ناطلس   » يرجه لاس 699  رد  دوب . هیکرت  یلوتانآ  شخب  رد  كرت  تلود  نایم  نآ  زا  هک  دـندرک 

نآ زا  سپ  هدش و  هدیشک  روفـسوب  لامـش  لینادراد و  یبرغ و  مور  يایرد  يوس  هب  وا  تاحوتف  مک  مک  دیدرگ ، روهـشم  لدع  لضف و  هب 
يوس هب  درک و  روبع  ایرد  زا  وا  دـیدرگ ، يو  نیـشناج  ناخروا »  » شدـنزرف وا  گرم  زا  سپ  دومن ، حـتف  ار  اسروب »  » يرجه لاس 726  رد 

وا ینیشناج  هب  لوا » دارم   » شدنزرف وا  زا  سپ  دروآ . رد  شیوخ  فّرصت  هب  ار  یلوپیلاگ »  » رهـش تکرح  نیا  رد  هک  دیدرگ  راپـسهر  اپورا 
« دیزیاب  » شدنزرف دروآ . رد  دوخ  فرصت  هب  ار  ینابلآ  ناتسراغلب و  ناتسبرص و  نیمزرس  لوا  دارم  دیشک . رکـشل  اپورا  يوس  هب  دمآ و  رد 
وا داد ، تسکش  دندوب ، هدیدرگ  نامیپ  مه  يو  هیلع  هک  ار  ناملآ  ناتـسراجم و  هسنارف و  ناهاشداپ  دمآ و  رد  يو  ینیـشناج  هب  وا  زا  سپ 

دصق لوغم  هاشداپ  گنل  رومیت  هک  دیدرگ  ربخ  اب  نایم  نیا  رد  نکیل  درک ، تکرح  رهش  نیا  يوس  هب  هینطنطـسق  حتف  دصق  هب  نآ ، زا  سپ 
دنام یقاب  تراسا  رد  نانچمه  هدـیدرگ و  ریـسا  رومیت  تسد  هب  گنج  نیا  رد  هک  دومن  تکرح  وا  يوس  هب  سپ  تسا ، هدرک  وا  نیمزرس 
لاس رد  هکنیا  ات  تفرگ ، سپ  زاب  ار  ردپ  ياهنیمزرـس  دیـسر و  تنطلـس  هب  دیزیاب » نب  دمحم  ناطلـس   » شدنزرف وا ، زا  سپ  تشذگرد . ات 

ار هینطنطسق  يرجه  لاس 857  رد  دمحم  ناطلس  هکنیا  ات  دنتـشاد  تسد  رد  ار  تموکح  يو  ناگداون  وا  زا  سپ  تشذگرد . يرجه   823
. تفای تسد  هقطنم  نیا  ياههریزج  زا  يرایسب  رب  دروآ و  رد  فرصت  هب  زین  ار  نازوبارط  گزره و  ینسوب و  سپس  درک و  حتف 

فرصت هب  زین  ار  ناتسدرک  رکب و  راید  دیسر و  تنطلس  هب  لّوا  میلس  ناطلـس  هکنیا  ات  دوب ، یقاب  تروص  نیدب  نانچمه  ناینامثع  نیمزرس 
اب گنج  دصق  درک و  اهر  ار  ناریا  نیمزرس  ینامثع  ناطلـس  سپ ، نآ  زا  دش ، زوریپ  دمآ و  رد  گنج  رد  زا  نایناریا  اب  دروآ و  رد  شیوخ 

هِّیلِع تلود  تسایر  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  نانچمه  ناینامثع  دروآ . رد  دوخ  فرـصت  هب  ار  رـصم  يرجه  لاس 922  رد  دومن و  نایرصم 
ای سماخ » دمحم   » هب تنطلس  يدالیم  لاس 1909  لیروآ  اب 27  قباطم  يرجه  لاس 1327  یناثلا  عیبر  خیرات 28  رد  هکنیا  ات  دندیسریم ،

. دیسر مجنپ  دمحم  ناطلس 
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هب رـصم ، رد  یتموکح  ِمظن  داجیا  اـهراک و  میظنت  زا  سپ  درک و  فقوت  اـجنآ  رد  ار  یتّدـم  میلـس  ناطلـس  دومن . حـتف  ار  رهـش  نآ  درک و 
زا درب و  لوبناتـسا  هب  دوخ  هارمه  هب  زین  ار  یـسابع - مهدجیه  هفیلخ  هَّللا -» یلع  لکوتم  دمحم   » وا دومن ؛ تعجارم  شیوخ  تختیاپ  يوس 
نآ زا  داتفا . ینامثع  نیطالس  تسد  هب  هدش  دای  ياهنیمزرس  یمامت  تفر و  رانک  یمالسا  تفالخ  زا  میلس  ناطلس  دوس  هب  لکوتم  سپ  نیا 
امـش رظن  هب  هراب  نیا  رد  زین  ار  یبلاطم  هک  میدـید  يرورـض  روظنم  نیدـب   ) دوب رارقرب  برغم  ياهنیمزرـس  رب  اهنت  اـهبرع ، تموکح  سپ 

(. میناسرب

سلبارط

سپ نیا  زا  دندومن . حتف  ار  نآ  ناناملسم  يرجه  لاس 22  رد  دمآرد و  اهیمور  فّرصت  هب  سپس  دوب ، اهربرب  تسد  رد  سلبارط  زاغآ  رد 
ار نآ  اهیجاهنص ، نایدیبع و  سپس  هبلاغا (1) ،

تموکح هیلقـص  لیـسیسو  ریازجلا  اقیرفا ، لامـش  رد  يرجه   184 اب 296 - قباطم  يدـالیم   800 لاس 909 - زا  هبلاـغا ، اـی  بلغا  ینب  - 1
لاس 184 رد  دوب . نایسابع  ِشترا  رد  یناسارخ  نارادرس  زا  یکی  يو  دوب  بلغا  نب  میهاربا  مان  هب  يدرف  تموکح ، نیا  راذگناینب  دندرک .

نیا درک ، راذـگاو  میهاربا  هـب  راـنید  هنـالاس 40000  جارخ  ربارب  رد  ار  دـیدج  سنوـت  هـیقیرفا  تلاـیا  تموـکح  دیـشرلا  نوراـه  يرجه ،
تفالخ هاگتسد  هک  داد  ار  نانیمطا  نیا  بلغا  ونب  هب  دادغب ، زا  اقیرفا  لامش  هلصاف  يرود  دوب . هارمه  يرایـسب  يراتخم  دوخ  اب  يراذگاو ،

رد سپس  دندناشنورف  شیوخ  ورملق  رد  ار  ربرب  ِجراوخ  ياهشروش  یبلغا ، ِتسخن  يارما  دیامن . تلاخد  نانآ  ياهراک  رد  دایز  دناوتیمن 
دوب ناـیطنزیب  فرـصت  رد  هک  لیـسیس  هیلقـص  حـتف  هب  دوب ، یبـلغا  يارما  نیرتدـنمورین  نیرتردـتقم و  زا  یکی  هک  لوا » هَّللا  ةداـیز   » ناـمز

هب دـش و  يزکرم  هنارتیدـم  رد  نانآ  قوفت  بجوم  دـندوب ، هداد  بیترت  دوخ  يارب  هک  یعیـسو  ناگوان  اب  هلباغا  217 ه . م / دنتخادرپ 827 
دراد رارق  هسنارف  ایلاتیا و  نیب  هک  ار  پلآ  هلسلس  زا  ياهتشر  یلحاس  ياهپلآ  یتح  اکیسروک و  هینادرس ، ایلاتیا ، یبونج  لحاوس  نآ  هلیـسو 

یناوارف قوش  روش و  انب  نتخاـس  ندرک و  تراـمع  هب  یبلغا ، يارمُأ  دـندرک . حـتف  يرجه  لاس 255  رد  ار  تلام  سپـس  دـندرک و  تراغ 
ِراثآ نآ  رب  هوالع  دومن ، انب  دـیدجت  ار  سنوت  گرزب  دجـسم  دـمحا  تخاس و  ار  ناوریق  گرزب  دجـسم  لوا ، هَّللا  ةدایز  دـندادیم . ناشن 

. دنتخاس دوبن - زیخلصاح  نادنچ  هک  هیقیرفا  بونج  یحاون  رد  هژیو  هب  يزرواشک ، يرایبآ و  زا  رایسب -
نایم رد  یمطاف ، ِيدهم  ِهَّللادـیبع  يدانم  ورـشیپ و  هَّللادـبع ، وبا  ِیعیـش  تاغیلبت  تشاذـگ و  لاوز  هب  ور  مهن  نرق  رخاوا  رد  هبلاغا  تیعقوم 

ياهـششوک زا  سپ  موس ، هَّللا  ةداـیز  یبـلغا ، ریما  نیرخآ  دـندیزای و  تسد  یماـظن  یماـیق  هب  ناـنیا  داـتفا . رثؤم  تخـس  هماـتک ، ياـهربرب 
. تخیرگ رصم  هب  يرجه ، اب 296  قباطم  يدالیم  لاس 909  رد  نایسابع ، کمک  بلج  يارب  هجیتنیب 

، مود پاچ  مالسا ، فراعملا  ةریاد  / 52 ص 51 - ياهردب ، نودیرف  همجرت  ثروسوب ، دنومدا  دروفیلک  هتشون  یمالسا ، ياههلـسلس  عبانم :
« مجرتم . » هبلاغا هلاقم 
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. دنتفرگ سپ  زاب  وا  زا  ار  نآ  نایدحوم  وا  زا  سپ  دیدرگ و  ریخست  هیّلِقِص (1)  ناطلس  يوس  زا  سپس  دنتفرگ  تسد  هب 

نیا رد  تشاد . رارق  نانآ  ذوفن  ریز  نیمزرس  نآ  يرجه  لاس 950  ات  دندروآ و  رد  شیوخ  فّرصت  هب  ار  سلبارط  اهییایناپـسا ، نآ  زا  سپ 
. دندنار نوریب  اجنآ  زا  ار  اهییایناپسا  دندمآ و  نیمزرس  نآ  يوس  هب  ینامثع  یگنج  ياهیتشِک  لاس ،

ریازجلا نیمزرس 

لاـس 534 رد  ار  نآ  اـهیمور  تسا و  هدوب  دـندوب - هدـش  لیکـشت  ناـیربرب  زا  هک  هجاهنـص -»  » و هتاـنز »  » لـیابق زا  لـصا  رد  نیمزرـس  نیا 
تلود نایـسابع ، ِتفالخ  نارود  رد  دـندومن . ریخـست  ار  نآ  نافع  نب  نامثع  تفالخ  ماگنه  هب  ناناملـسم  سپـس  دـناهدرک ، حـتف  يدالیم 
شبنج اب  ار  دوخ  زاغآ ، رد  نانیا  دنتسیزیم . برغملا  يزکرم  تمسق  رد  هک  دندوب  هجاهنـص  ياهربرب  زا  يریز  ینب  ای  نایریز  (2) هیریز » »

رارق یجراخ  دیزیوبا  هرصاحم  رد  اب 945 م  قباطم  يرجه  لاس 334  رد  هیدهم ، نایمطاف  تختیاپ  هک  یماگنه  دـنتخاس و  قبطنم  نایمطاف 
نیلکب ، » تفر رصم  بناج  هب  ّرغُم  یمطاف  هفیلخ  هک  یماگنه  ور  نیا  زا  دنداد ، تاجن  هرصاحم  زا  ار  نآ  دوخ  یماظن  يورین  اب  دوب ، هتفرگ 
برغم رـسارس  تفرگ و  رـس  زا  هتانز »  » درگنابایب لیابق  اـب  ار ، دوخ  ِموق  ِیمیدـق  ِینمـشد  يو  تشاـمگ ، هیقیرفا  تموکح  هب  ار  يریز » نب 

. دروآ رد  دوخ  يالیتسا  ریز  ار  هتبسات 
هداون تموکح  ناـمز  رد  ور  نیا  زا  دـنک و  تموکح  اـهنآ  رب  دـناوتب  درم  کـی  هک  دوب  نآ  زا  رتنیگنـس  اهنیمزرـس  نیا  رب  تموکح  یلو 

دامح ینب  هعلق  نانیا  تفرگ ، قلعت  دندوب - نادناخ  نیمه  ياههخاش  زا  هک  دامح - ینب  هب  نآ  یبرغ  یحاون  دـش و  میـسقت  سیداب  نیلکب ،
. دنام یقاب  دوب ،- ناوریق  اهنآ  تختیاپ  هک  نایریز - یلصا  هخاش  تسد  رد  هیقیرفا  یلو  دنداد ، رارق  دوخ  تختیاپ  ار 

لاس 433 رد  يو  درک . یچیپرـس  یمطاف  هفیلخ  نامرف  زا  هکنیا  ات  درک ، اوغا  ار  يریز  ِزعم  هلودـلا ، فرـش  هیقیرفا ، ناوارف  عباـنم  تورث و 
ان ياههورگ  ناـیمطاف  ور  نیا  زا  دـندنام . راداـفو  یمطاـف  ياـفلخ  هب  ناـنچمه  داـمح  ینب  اـما  دـناوخ  یـسابع  هفیلخ  عباـت  ار  دوخ  يرجه 

، نایریز هک  يروط  هب  دش ، عقاو  ّرثؤم  نانچنآ  مکمک  اهراشف  نیا  دنتخاس . دازآ  نایریز  هیلع  ار  میلس  لاله و  لیابق  ربرب  نایودب ، سناجتم 
درک و ریخـست  ار  سنوت  لحاوس  هیدـهم و  لیـسیس ، هاـش  مود ، ِرجار  هکنیا  اـت  تشاد ، همادا  ناـنچمه  عضو  نیا  دـندرک . هیلخت  ار  ناوریق 

. داتفا نودحوم  تسد  هب  نایدامح ، نایریز و  ورملق  هک  تشذگن  يرید  دومن و  جارخ  تخادرپ  هب  روبجم  ار  يریز  نسح 
پاچ مالسا ، فراعملا  ةریاد  ص 54 و 55 و  ياهردب ، نودیرف  همجرت  ثروسوب ، دنومدا  دروفیلک  هتشون  یمالسا ، ياههلـسلس  زا  سابتقا 

نیمزرس ماگنه  نیا  رد  دندومن . تموکح  نآ  رب  يرجه ،  361 لاس 543 - زا   (3)« مجرتم . » هسرام ملق ژ . هب  يریز ، ینب  هلاقم  لوا ،

« مجرتم  » لیسیس هریزج  - 1
- 2
- 3
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تلود تـسد  هــب  ریازجلا  يرجه ، لاـس 554  رد  دـمآرد . فّرـصت  هب  يدـنامرون » مود  ریجور   » ماـن هـب  لیـسیس  هاـشداپ  يوـس  زا  ریازجلا 

. تشاد رارق  نانآ  ذوفن  ریز  يرجه ، لاس 699  ات  دمآرد و  یشکارم  نایدحوم 
رد دنداد . رارق  شیوخ  تموکح  تختیاپ  ار  ناسمّلت »  » رهـش دـنتفای و  تسد  نآ  رب  دـندوب ، نایجاهنـص  زا  هک  نایز (1)  ینب  لاـس  نیا  رد 

هراومه هک  ییایرد - نادزد  یتسدـمه  اـب  يرجه  لاس 922  رد  ریازجلا  ناـمدرم  نکیل  دـنتفای ، تسد  نآ  رب  اهییایناپـسا  يرجه  لاس 915 
يراوتم هدودحم  نیا  زا  ار  نانآ  دندمآ و  رد  گنج  ِرد  زا  اهییایناپـسا  اب  دوب - دمآ  تفر و  رد  هنارتیدم  يایرد  ياهبآ  رد  نانآ  ياهیتشک 

هب وا  مان  زا  ناییاپورا  هک  يروط  هب  دوب ، ریلد  عاجـش و  یـصخش  هک  دوب  سوراـبراب »  » ماـن هب  یـصخش  ییاـیرد  نادزد  هدـنامرف  دـنتخاس .
رهـش ماگنه  نیا  رد  دیدرگ . وا  راک  رادهدهع  سورابراب » نیدـلاریخ   » شردارب تشذـگرد و  يرجه  لاس 919  رد  وا  دـنداتفایم ! تشحو 

دـمآ و رد  گنج  رد  زا  نانآ  اـب  سوراـبراب » نیدـلاریخ   » تشاد و رارق  ناـییاپورا  تسد  رد  نآ  یبرغ  لـحاوس  زا  یخرب  هارمه  هب  ریازجلا 
مهارف نانچنآ  وا  تاحوتف  هنیمز  سپ  نآ  زا  درک . فّرصت  ار  ریازجلا  نیمزرـس  یمامت  هک  يروط  هب  درک  نوریب  نیمزرـس  نیا  زا  ار  یگمه 

. دروآ رد  دوخ  ذوفن  ریز  ار  اقیرفا  زا  یتمسق  ات  هک  دیدرگ 
، دوب هتفای  تسد  نیمرح  نیمزرس  رصم و  ماش و  رب  ناینامثع  تلود  ماگنه ، نیا  رد 

تردق ندـش  هتـساک  زا  صفحینب ، دوخ  نیرواجم  دـننام  دنتـشاد و  تموکح  نیدـحوملا »  » بناج زا  تباین  هب  ریازجلا  رد  نایز ، ینب  - 1
يرجه 1393 لاس 796  رد  ناشتلود  دوب و  ناسملت  رهـش  ناـشیا  تختیاـپ  دـندومن . لقتـسم  ار  دوخ  هدرک و  هدافتـسا  شیوخ  نیمودـخم 
«، لابقا سابع  همجرت ، لوپ ، نیل  یلناتسا  هتـشون  مالـسا ، نیطالـس  تاقبط  زا  سابتقا   » دش ضرقنم  شکارم  ینیرم  يارما  تسد  هب  يدالیم 

« مجرتم »
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رب ار  نیدلاریخ  زین  میلـس  ناطلـس  دومن . لاسرا  میلـس  ناطلـس  يارب  ار  دوخ  نیمزرـس  ياهدیلک  يرایـسب  يایاده  هارمه  هب  نیدلاریخ  سپ 

دوخ يارب  دنمتردق  یتنطلـس  تشاذگ و  ینوزف  هب  ور  نیدـلاریخ  ِتردـق  سپ ، نآ  زا  درک . اقبا  نانچمه  شیوخ  قباس  یتموکح  نیمزرس 
رارق میظعت  میرکت و  دروم  وا  يوس  زا  درک و  تکرح  هناتـسآ )  ) يوس هب  نامیلـس ، ناطلـس  تفالخ  ماـگنه  هب  نیدـلاریخ  دروآ . دوجو  هب 

دادعت هک  یمیظع  رکـشل  هارمه  هب  هسنارف ، هاشداپ  ناکلراش »  » تشاد رارق  هناتـسآ  رد  وا  هک  یماگنه  دش ، هداد  وا  هب  اشاپ »  » بقل تفرگ و 
. درک هلمح  ریازجلا  نیمزرس  هب  دندوب ، هدرک  تکرش  نآ  رد  زین  ایناپسا  نامدرم  زا  يرایسب 

نایرکشل داد و  تسکش  ار  نانآ  تخس  یگنج  زا  سپ  هتـساخرب و  هلباقم  هب  نانآ  اب  ریازجلا  تموکح  رد  نیدلاریخ ، نیـشناج  اغآ ، نسح 
ینامرف ماگنه  نیا  رد  دندیدرگ . يراوتم  ایرد  هار  زا  دوخ ، یگنج  ياهیتشک  ندـش  قرغ  تامهم و  زا  يرایـسب  نداد  تسد  زا  اب  مجاهم 
ینامثع تلود  سپ  نآ  زا  نیاربانب  دیدرگ . ینامثع  ییایرد  يورین  هدنامرف  اشاپ » نیدلاریخ   » نآ قبط  رب  هک  دـیدرگ  رداص  هفیلخ  يوس  زا 

. دومنیم نییعت  ریازجلا  رب  یلاو  ناونع  هب  ار  يدارفا  هراومه 
نیا سپ  نآ  زا  دـنتفای و  تـسد  ریازجلا  رب  ناـیوسنارف  يدـالیم )  1831  ) يرجه لاـس 1247  رد  هکنیا  اـت  دوب ، رارقرب  ناـنچمه  عضو  نیا 

. دندومن شیوخ  هرمعتسم  ار  نیمزرس 

سنوت

شیپ مهن  نرق  رد  ار - هّنِچاطرق »  » رهش دندرک و  ریخـست  ار  نآ  نایقینف »  » هاگنآ تشاد ، رارق  اهربرب  تسد  رد  تسخن  میدق ، رد  شخب  نیا 
. دندروآ دوجو  هب  نآ  رد  دالیم - زا 

نرق همین  ات  هک  دندوب  ياهتفرـشیپ  تموکح  ياراد  نانآ  دوشیم . هدـید  سنوت  رهـش  یکیدزن  رد  زونه  نَهُک ، ِرهـش  نیا  زا  هدـنامیقاب  ِراثآ 
حتف ناناملسم  هلیـسو  هب  يرجه  لاس 27  رد  نآ ، زا  سپ  هاـگنآ  هدرک و  فّرـصت  ار  نآ  اـهیمور  سپـس  دوب . رارقرب  دـالیم  زا  شیپ  متـشه 

. دیدرگ
رد يرجه  لاس 184  رد  بلغا  ینب  تلود  یتّدم  زا  سپ  هکنیا  ات  دـشیم ، هرادا  رـصم  تیالو  زا  یعبات  تروص  هب  زاغآ ، رد  نیمزرـس  نیا 

لالقتسا مالعا  نانآ  دش . يزیر  یپ  نآ 
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هک دـمآ ، دوـجو  هـب  نآ  رد  ناـیولع )  ) نایدـیبع تـلود  سپ ، نآ  زا  دنتـشاد ، شیوـخ  فّرـصت  رد  ار  نآ  يرجه  لاس 296  اـت  دـندرک و 

لاس 361 رد  زعم  سپـس  دنتفای ، تسد  رـصم  رب  هَّللا ،» نیدـل  ّزعم   » نارود رد  يرجه  لاس 355  رد  دـندرکیم و  تموکح  نآ  رب  ناـنچمه 
سنوت داد و  رارق  یلاو  هیقیرفا  رب  ار  یجاهنـص » يریز  نب  نیلکب  فسوی   » يو داد . رارق  شیوخ  تختیاپ  ار  هرهاق  تفر و  رـصم  هب  يرجه 
سنوت ياهنیمزرس  رتشیب  رب  هیلقص )  ) لیـسیس هاشداپ  لاس  نیا  رد  هکنیا  ات  تشاد  رارق  نایجاهنـص  تسد  رد  نانچمه  يرجه  لاس 542  ات 
يرجه لاس 555  رد  دمآ و  سنوت  يوس  هب  نیدحوم ، نایرکشل  اب  شکارم ، هاشداپ  نمؤملادبع » نب  فسوی   » ریما ور  نیا  زا  تفای ، تسد 
تـسد رد  يرجه  لاـس 603  اـت  سنوـت  تفرگ . تسد  هب  ار  نآ  تموـکح  شدوـخ  دـنار  نوریب  نیمزرـس  نـیا  زا  ار  ناـنآ  هـکنیا  زا  سپ 

نیا تموکح  راـک  هدولاـش  يرجه  لاـس 982  اـت  هک  دـندمآ  دـیدپ  نآ  رد  نایـصفح  تلود  لاـس  نیا  رد  یلو  تـشاد  رارق  وا  نانیـشناج 
زا دندومن و  ریخست  ار  نآ  دندمآ و  نیمزرس  نیا  يوس  هب  ینامثع  تلود  یگنج  ياهیتشک  ماگنه  نیا  رد  دنتـشاد . تسد  رد  ار  نیمزرس 
رـس اشاپ -» یلع  نب  نسح   » تسد رد  نآ  تیالو  هکنیا  ات  دـشیم ، هتـشامگ  نآ  رب  ینامثع  تلود  يوس  زا  ییاد ، ماـن  هب  یناـیلاو  سپ  نیا 
لاس رد  ماجنارس  هکنیا  ات  دوب  وا  نادنزرف  تسد  رد  نیمزرـس  نیا  سپ  نیا  زا  تفرگ . رارق  يرجه - لاس 1117  هب  هینیسح ، تلود  هلسلس 

رد دوخ  تموکح  هب  ار  سنوت  ات  دیـشوکیم  هسنارف  تلود  نارود ، نیا  رد  تفرگ . رارق  اشاپ  قداـص  دّـمحم  ياـب  تسد  هب  يرجه   1276
. دیرخ ار  لیعامسا ) نب  یفطصم   ) مان هب  اشاپ  قداص  دّمحم  ریزو  ور  نیا  زا  دیامن ، قحلم  ریازجلا 

دهاوخ بوسنم  سنوت  یلاو  ای  ياب »  » ناونع هب  ار  وا  دهد  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  یتروص  رد  دوب  هتفگ  وا  هب  داهنـشیپ  نیا  رد  هسنارف  تلود 
. درک

دربیم راک  هب  یناوارف  ياههسیـسد  هراومه  دیـشاپ و  ییورود  قافن و  مخت  روشک  رد  سپ  نیا  زا  لیعامـسا ) نب  یفطـصم   ) تسپ درف  نیا 
رد ار  ینامثع  تلود  زا  ینمـشد  نوگانوگ  ياهـشور  هب  روظنم  نیدب  يو  دـیامن . جراخ  ینامثع  تلود  ذوفن  هطیح  زا  ار  نیمزرـس  نیا  هک 
ات تفای ، همادا  اهّتیلاعف  نیا  دـیناسرتیم . ناشنیمزرـس ، هب  هّیلع  تلود  هلمح  زا  زین  ار  مدرم  دروآیم و  دوجو  هب  اـشاپ  قداـص  دّـمحم  لد 

دادمتسا روشک ، ینابیتشپ  يارب  هسنارف  زا  هک  اجنآ 
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یلع تشذگرد و  اشاپ  قداص  دّمحم  يدالیم ، لاس 1882  ربتکا  رد 28  سپس  دیناسر . ءاضما  هب  ار  ینامیپ  يدالیم  لاس 1881  رد  درک و 

. دیدرگ يو  نیشناج  وا  دهعیلو  ياب 

شکارم

نآ رب  يدالیم  لاس 534  رد  اهیمور  دـنهدیم . لیکـشت  ربرب  هجاهنـص و  لیابق  ار  نآ  ناـمدرم  دـنمانیم ؛ زین  یـصقالا  برغم  ار  شکارم 
يرجه لاس 172  رد  دندروآ و  مالسا  يرجه  لاس 100  رد  اهربرب  دندرک ، حتف  ار  نآ  يرجه  لاس 88  رد  ناناملسم  سپس  دنتفای و  تسد 

ترـضح دـنزرف  ربماـیپ و  طبـس  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما  ترـضح  دـنزرف  يو  هک  ینثم  نـسح  دـنزرف  ثـلثم ، نـسح  نـب  سیردا 
عمج وا  درگ  هب  برغم  ربرب  ناـمدرم  ور  نیا  زا  دـیدرگ ؛ دراو  نیمزرـس  نیا  هب  نایـسابع  زا  رارف  دـصق  هب  دوـب ، مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما 

تلود دروآ ، تسد  هب  یتردـق  هک  یماـگنه  يو  دـنداد . رارق  یلیلو »  » رهـش ار  وا  تختیاـپ  دـنداهن و  اـنب  وا  ماـن  هب  ار  یتـموکح  دـندش و 
هب یـصقا  برغم  سپ ، نآ  زا  دوب . یقاب  شنادـنزرف  ناـیم  رد  تلود  نیا  يرجه  لاس 375  اـت  وا  زا  سپ  هک  داد  لیکـشت  ار  نایسیردا (1) 

ات داتفا  نایدیبع  تموکح  تسد 

برغم رد  فیعض - رایسب  تروصهب  هتبلا  ار - یعیش  دیاقع  دندرک  یعس  هک  دندوب  ياهلسلس  نیتسخن  هسرادا ، ای  هیسیردا  ای  نایـسیردا  - 1
. دندرکیم تموکح  هقطنم  نیا  رب  یطارفا ، بلط  تاواسم  جراوخ  نامز  نآ  ات  دنهد و  جاور 

يو دوب ؛ طبترم  هعیش  ناماما  هلسلس  هب  ظاحل  نیا  زا  دوب و  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دنزرف  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  هون  لوا  سیردا 
. دیدرگ اقیرفا  لامش  هب  سپس  رصم و  هب  رارف  هب  روبجم  تشاد و  تکرش  نایسابع  دض  رب  نایولع  يرجه  لاس 169  مایق  رد 

دوخ ییاوشیپ  هب  ار  وا  شکارم ، لامـش  هتانز  ياهربرب  ياـسؤر  زا  ياهدـع  هک  دـش  ببـس  شبـسن ، تهج  زا  وا  راـبتعا  تیثیح و  اـجنیا  رد 
سیردا شرـسپ  هن  تسا  هداهن  انب  لوا  سیردا  سیلبولو »  » یمور یناتـسابرهش  هاگیاج  رب  ار  ساف  رهـش  يانب  هک  دوریم  نامگ  دننیزگرب .

دش و نایسیردا  تختیاپ  تشگ و  تیعمج  رپ  يرهش  هکنیا  ات  درک  عمج  دوخ  رد  ار  هیقیرفا  ناملسم و  ییایناپـسا  نارجاهم  رهـش  نیا  مود ،
نامز نیمه  زا  مالـسلا - هیلع  نیـسح  نسح و  ربمغیپ - ياههداون  زاتمم ، باـقعا  اـی  ءافرـش  نطوم  سدـقم ، رهـش  کـی  ناونع  هب  نآ  شقن 

راشتنا تهج  زا  نایسیردا ، ینارمکح  هرود  دندمآیم . باسح  هب  شکارم  خیرات  رد  یّمهم  رـصانع  ءافرـش ، دعب  هب  نارود  نیا  زا  دیدرگ .
. تسا مهم  ربرب  هدش  ناملسم  هزات  لیابق  نایم  رد  یمالسا  گنهرف 

« مجرتم . » ياهردب نودیرف  همجرت  ثروسوب ، دنومدا  دروفیلک  هتشون  یمالسا ، ياههلسلس  عبانم :
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نیا هک  یماـگنه  دـمآ . دوجو  هب  هجاهنـص  زا  نیمثَّلَتُم  اـی  نیطبارم (1)  تلود  نیفـشات  نب  فـسوی  تـسد  هـب  يرجه  لاـس 462  رد  هکنیا 

ياهخاک رهش  نیا  رد  دومن و  دوخ  ِتموکح  ِزکرم  ار  نآ  درک و  يرادیرخ  ار  شکارم  رهش  هاگیاج  دیسر ، یتمظع  تردق و  هب  تموکح 
دوخ تموکح  ياههیاپ  هکنآ  زا  سپ  نیفـشات ] نب  فسوی  . ] داد رارق  شیوخ  ِیهدنامرف  زکرم  ار  نآ  تخاس و  یعیـسو  ياههناخ  میظع و 

هاشداپ مشش  سنوف  نایرکشل  وا و  نایرکشل  نایم  ماگنه  نیا  رد  داهن و  يوس  نآ  هب  ور  ایناپسا  مدرم  توعد  هب  دومن ، راوتسا  برغم  رد  ار 
رامـش هب  ایناپـسا  رد  گـنج  نیرتـمهم  گـنج ، نیا  دوب ؛ نیفـشات  نبا  يزوریپ  نآ  هجیتـن  هک  تفرگرد  هقـالز  هقطنم  رد  یگنج  هلاتـشق ،» »

ِهاـشداپ سپ  نآ  زا  درب و  ناـیم  زا  ار  راـید  نآ  یفیاوطلاكولم  ناـهاشداپ  یماـمت  تفاـی و  تسد  هطاـنرغ »  » رب فسوی )  ) هاـگنآ دـیآیم .
یقاب سلدـنا  رد  يرجه  لاـس 542  اـت  شنادـنزرف  وا  زا  سپ  تشذــگرد و  يرجه  لاـس 500  رد  يو  دـیدرگ . برغم  ایناپـسا و  زاـتهّکی 

. دندنام
نب دّمحم  تسد  هب  نیدحوم (2)  تلود  یصقالا ، برغم  رد  يرجه  لاس 514  رد 

نرق زاغآ  رد  تفرگیمزین . ار  ربرب  ماوقا  برغم  خـیرات  رد  هاگیب ، هاـگ و  هک  دـنتفای  تأـشن  یحور  ياـهتضهن  زا  یکی  رد  نوطبارم ، - 1
یبهذـم تاساسحا  ریثأت  تحت  تخـس  اجنآ  رد  تفر . ناتـسبرع  هب  ترایز ، يارب  میهاربا ،» نب  ییحی  ، » هجاهنـص ياهربرب  سیئر  مهدزاـی 

غیلبت هب  وا  يایاعر  نایم  رد  ات  درک ، توعد  ار  نیـسای  نب  هَّللادـبع  مان  هب  شکارم  رادـمان  ياـملع  زا  یکی  تشگزاـب ، نوچ  تفرگ و  رارق 
مالـسا نید  زا  ياهداس  ییادتبا و  تروص  نامیا  نید و  نادـهاجم  اجنآ  زا  تخاس و  لاگنـس  دور  هناهد  رد  ار  ياهعلق  ای  طابر  وا  دزادرپب .

، دندزیم هرهچ  رب  باقن  ارحـص ، ياهربرب  نیا  دندشیم . هدناوخ  نوطبارم » ، » نید هار  نادهاجم  نیا  دـنتخاس . رـشتنم  یبرغ  نادوس  رد  ار 
هب نانیا  دناهدناوخ . زین  نیثّمَلَتُم  هاگ  ار  نوطبارم  ور  نیا  زا  دننکیم و  نینچ  نونکا  دنتـسه ، اهنآ  باقعا  زا  هک  قراوط  فیاوط  هکنانچمه 

دندنار و لامـش  تمـس  هب  شکارم  هیلع  يدالیم  اب 1062  قباـطم  يرجه  لاس 454  رد  نیفـشات ، نب  فسوی  يو  رادرـس  رکبوبا و  يربهر 
. دندرک حتف  ریازجلا  رهش  ات  ار  اقیرفا  لامش 

ننست لها  هناراکهظفاحم  بهاذم  زا  هک  یکلام - بهذم  زا  دنتشاد و  لوبق  مالسا  یناحور  نایاوشیپ  ناونع  هب  ار  یساّبع  يافلخ  نوطبارم ،
. دندرکیم يوریپ  دوب -

ص 56 و 57. ياهردب ، نودیرف  همجرت  ثروسوب ، دنومدا  دروفیلک  هتشون  یمالسا ، ياههلسلس  عبانم :
« مجرتم «. » A. Bel  » ملق هب  نوطبارم ،»  » هلاقم لوا ، پاچ  مالسا ، فراعملا  ةریاد 

فالخ رب  دندرک و  مایق  یمـسجم ، یهبـشم و  ناناملـسم  دیاقع  رب  ضارتعا  ناونع  هب  هک  دنتـسه  نیملـسم  زا  ياهقرف  نیدحوم ، تلود  - 2
ياهيربرب زا  دوب  ترَموت » نب  نب  دّمحم  هَّللادـبع  وبا   » هقرف نیا  ربهر  دنتـشاد . هدـیقع  یلاعت  يراب  تاذ  رد  میـسجت  هیبشت و  یفن  هب  ناشیا 

. دنتسنادیم رظتنم  يدهم  ار  وا  شناوریپ  دناوخیم و  دیحوت  هب  ار  مدرم  هک  هدومسم »  » هلیبق
. دیسر نمؤملادبع  ینعی  وا  ردارب  نیشناج و  هب  نیدحوم  هقرف  تسایر  تشذگرد و  يدالیم  يرجه 1128  لاس 522  رد  هَّللادبع  وبا 

« مجرتم .« » لابقا ساّبع  همجرت  لوپ ، نیل  یلناتسا  فیلأت  مالسا ، نیطالس  تاقبط  »
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. دیدرگ تموکح  رادهدهع  یلع ، نب  نمؤملادـبع  وا  ریزو  يرجه ، لاس 524  رد  وا  گرم  زا  سپ  دـیدرگ . ناینب  يدـهم  هب  بقلم  ترموت 

ریخـست ار  راید  نآ  يرجه ، لاس 545  رد  داتسرف و  ایناپـسا )  ) سلدنا يوس  هب  ار  دوخ  نایهاپـس  دیدرگ ، مکحتـسم  وا  تردق  هک  یماگنه 
هیدهم سنوت و  ریازجلا و  يوس  هب  ور  نایرکشل  هارمه  هب  سپـس  دومن ، انب  ار  قراطلا  لبج  رهـش  يرجه  لاس 555  رد  صخش ، نیا  دومن .

وا زا  سپ  تشذگرد و  يرجه  لاس 558  رد  هکنیا  ات  دوب  هوکـش  تمظع و  هب  ور  نانچمه  وا  تیمکاح  دومن . حـتف  ار  یگمه  هتـشاذگ و 
ِفّرصت رد  ار  یصقالا  برغم  يرجه  لاس 890  ات  نیرم  ینب  تلود  سپس  دنتشاد . تسد  رد  ار  تموکح  يرجه  لاس 674  ات  وا  نانیشناج 

نیا يرجه  لاس 1069  ات  نایدعس (1)  فارشا  تلود  سپس  دوب . مکاح  يرجه  لاس 961  ات  سوواط ، ینب  تلود  هاگنآ  دنتشاد . شیوخ 
فرصت هب  ار  نآ  نییس ، املجس  فارشا  تلود  هاگنآ  دنتشاد . دوخ  فّرصت  رد  ار  نیمزرس 

نایاوشیپ هب  تبسن  هشیمهبرغم  نیمزرس  دناهتشاد . روشک  نیا  خیرات  رد  یمهم  شقن  شکارم  يافرش  فرط ، نیا  هب  یطـسو  نورق  زا  - 1
. تسا هتشاد  یگدنریذپ  ساسحا  دنتسنادیم ، ادخ  بناج  زا  دّیؤم  ار  دوخ  هک  یناسک  يودهم و  ياهتضهن 

نب نسح  ماما  ترضح  ربمایپ ، هون  هب  ار  دوخ  بَسَن  نایفیرـش ، هلالـس  رتشیب  شکارم  رد  اما  دندوب ، ناربمغیپ  باقعا  زا  یلک  روط  هب  ءافرش 
نیا يرجه  يافوتم 145  هیکزلا  سفن  دمحم  ینعی  ترـضح  نآ  هون  قیرط  زا  یلالف  يدعـس و  نافیرـش  دندناسریم . مالـسلا  امهیلع  یلع 

. دندیسر تردق  هب  شکارم  رد  هک  دندوب  نایفیرش  زا  هلسلس  نیتسخن  نایسیردا ، دندناسریم . توبث  هب  ار  تبسن 
نایساطو دندرتسگ و  یلامش  یحاون  رب  جیردت  هب  شکارم  بونج  رد  عقاو  سوس  هیحان  رد  یهاگیاپ  زا  ار ، دوخ  يالیتسا  يدعـس  يافرش 

ناشن هَّللرماب ، مئاقلا  يدـهملا  دـمحم  ینعی  هلـسلس ، نیا  سـسؤم  باـقلا  لـماک و  ماـن  دـندنار . نوریب  ساـف »  » زا يرجه  لاـس 956  رد  ار 
هیلع داهج  بهذـم و  يالتعا  رد  اهنآ  تاساسحا  دوعوم و  يدـهم  روهظ  يارب  مدرم  تاراـظتنا  زا  ادـتبا  رد  نایدعـس  هنوگچ  هک  دـهدیم 

. دناهتسج دوس  نایحیسم 
هلاـقم لوا  پاـچ  مالـسا ، فراـعملا  ةرئاد  ياهردـب و  نودـیرف  هـمجرت  ثروـسوب ، دـنومدا  دروـفیلک  هتـشون  یمالـسا ، ياههلـسلس  عـبنم :

« مجرتم «. » شکارم »
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. دندوب هدرک  هاتوک  نآ  زا  ار  بناجا  تسد  دوب و  مامت  لالقتسا  ياراد  روشک  نیا  نارود  نیا  رد  دنروآرد ، شیوخ 

برعلا ةریزج 

بونج زا  نامع و  يایرد  سراف و  جیلخ  قارعلا و  ۀیداب  برغ  خرس و  يایرد  هب  قرـش  زا  ماشلا ، ۀیداب  هب  لامـش  زا  برع ، دالب )  ) نیمزرس
. ددرگیم دودحم  دنه  سونایقا  هب 

نیا رد  تسا . هتفرگارف  نش  ار  نامع  نیمزرـس  ریـسع و  زاـجح ، تومرـضح ، دـجن و  نیب  هلـصاف  رد  نآ  هناـیم  رد  هژیوب  شخب ، نیا  نیمز 
مین هجرد و  کـی  دودـح  رد  نآ  ضرع  ییاـیفارغج و  هجرد  ود  ارحـص  نیا  لوط  دراد ، دوـجو  ءاـنهد »  » ماـن هب  یگرزب  يارحـص  تمـسق 
نش زا  ییایرد  هلیـسوب  اهنت  دوب و  بآ  هایگ و  نودب  ینیمزرـس  رازکـشخ ، نیا  دنیوگیم . یلاخلا » عبر   » نونکا مه  ار  شخب  نیا  دشابیم ،
رگا هاـگ  هک  تسا  داـیز  ناـنچنآ  نش  ییاـجباج  نیا  دوب . ناـیرج  رد  يوس  نآ  هب  وـس  نیا  زا  هتـسویپ  داـب ، تکرح  اـب  هک  هدـش  هدیـشوپ 

ات هک  دراد  دوجو  یتمـسق  ارحـص  نیا  لامـش  رد  دـنکیم ؛ نوفدـم  نش  زا  ییاههپت  نایم  رد  ار  یگمه  دوش  راتفرگ  نآ  نایم  رد  یناوراک 
ۀیداب هب  سپس  هدیسر و  فوج  نیمزرـس  هب  هکنیا  ات  هدیدرگ  لیامتم  برغ  يوس  هب  نآ  همادا  سپـس  دباییم  همادا  میـصق  اسح و  نیمزرس 

. ددرگیم لصتم  دنیوگ - يرغصلا » دوفنلا   » نادب هک  ماشلا -
زا ار  برع  دالب  نیمزرس  دشابیم . يرایـسب  نینکاس  ياراد  هدش و  هدیـشوپ  یناوارف  ياهغاب  اهرازتشک و  زا  برع  دالب  ِیلحاس  ياههرانک 
رد دراد . رارق  یناوارف  ياهرازتشک  اهرازهزبس و  اهدور و  اههمشچ و  نآ  رد  هک  تسا  هدیناشوپ  تاورس »  » ياههوک هتشر  بونج  ات  لامش 

. دیآیم رامش  هب  ناهج  ياههوهق  نیرتهب  زا  دوخ  عون  رد  هک  دوشیم  هتشاک  هوهق  هناد  نمی ، ياههوک  هنماد 
و ضراع »  » هوک دجن ، رد  و  رـضخا »  » هوک ناعم ، ِياههوک  نیرتروهـشم  فئاط و  رد  ارک »  » و يدـه »  » هوک زاجح ، ياههوک  نیرتروهـشم 

راید نیا  رد  تکرب  تمعن و  زکرم  ور  نیا  زا  دندوب و  ینوکسم  قطانم  ياراد  اههوک  نیا  یمامت  تسا ، یملس »  » ِهوک رّمَـش ، رد  و  قیوط » »
، زاجح ددرگیم : میسقت  تمسق  شش  هب  برع  دالب )  ) نیمزرس دندمآیم . رامش  هب 
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. ددرگیم دادملق  نآ  زا  یئزج  زین  اسح  هک  دجن  نیرحب و  نامع ، تومرضح ، دیآیم ،- رامش  هب  نآ  وزج  زین  ریسع  هک  نمی -

هب لامـش  زا  ریـسع و  دالب  هب  بونج  زا  يربکلا ، ۀیداب  هب  قرـش  زا  خرـس ، يایرد  هب  برغ  زا  تسا ، لیطتـسم  لکـش  هب  هک  زاجح  میلقا  اما 
دـصیس قرـش  هب  برغ  زا  نآ  ضرع  رتـمولیک و  دـصناپ  رازه و  دودـح  رد  بونج  هب  لامـش  زا  نآ  لوط  ددرگیم ، دودـحم  ماـشلا  ۀـیداب 

عطق ار  نآ  دـشابیم  اپ  رازه  تشه  دودـح  رد  اهنآ  زا  یخرب  عافترا  هک  بونج  هب  لامـش  زا  ةارـس »  » ياـههوک هتـشر  دـشابیم و  رتمولیک 
ِعافترا مک  ياههنماد  شخب  تسا . بارعا  ینوکـسم  ياهرهـش  اهرازتشک و  اـهلگنج و  ناوارف و  بآ  ياراد  زاـجح  نیمزرـس  تسا . هدرک 

نآ رد  هدوب و  زیخلصاح  نآ  زا  یتمسق  هک  تسا  ینش  نآ  نیمز  هتسویپ و  هماهت  يایرد  هب  هک  دوشیم  لصّتم  یتشد  هب  هدش  دای  ياههوک 
. ددرگیم تشک  تاجیزبس  تابوبح و 

ندیـسر تردـق  هب  روهظ و  زا  سپ  هژیوب  مالـسا  زا  شیپ  دـمآیم . رامـش  هب  یناـمثع  تاـیالو  زا  یکی  يرجه  لاس 922  زاغآ  زا  زاـجح ،
ات دیدرگ  تسد  هب  تسد  هنیدم  هّکم و  نایلاو  نایم  نآ  تموکح  هراومه  سپ  نیا  زا  دوب . هّکم  تموکح  عبات  نیمزرس  نیا  هراومه  شیرق 

ياـهراک ماـمت  و  تفرگیم . تروص  هّیلع  تلود  يوـس  زا  نآ  يارب  یلاو  نییعت  نیارباـنب  داـتفا ، یناـمثع  تلود  تسد  هب  ماجنارـس  هکنیا 
روما اهراک و  رب  هک  دـیدرگیم  نییعت  هّکم  تراما  ناونع  هب  هّکم ، فارـشا  زا  يریما  ور  نیا  زا  دوب ؛ نانآ  تسد  رد  زاـجح  یلاـم  يرادا -

. تفای لاقتنا  هّکم  هب  يرجه  لاس 1287  زا  نکیل  دوب ، هّدج  زاغآ  رد  یلاو ، یهدنامرف  هاگیاج  دشاب . هتشاد  تراظن  بارعا  یعامتجا 
یـشنم مرح ، ریدم  رادرتفد ، هّکم و  یـضاق  لماش  اروش  سلجم )  ) نیا هک  دـیدرگیم  لیکـشت  مهم  ياهراک  يارب  هراومه  یتیالو ، سلجم 

یتشادهب و روما  سییر  هّکم ، فیرش  نیشناج  یفنح ، یتفم  هبعک ، نارادهدرپ  گرزب  مرحلا (1) ، بیان  فارشا ، هدنیامن  یلاو ، صوصخم 
رب تراظن  هاگداد  نیا  هک  هدوب  زییمت  هاگداد  ياراد  هّکم  نینچمه  دوب . ینیسح  تاداس  گرزب 

نیا رد  یثوروم  تروصهب  هک  دندوب  رادهدـهع  لاس  تسیود  دودـح  رد  ار  یّکم  مرح  ياهراک  رب  تراظن  مظن و  مرحلا  بیان  هداوناخ  - 1
« مجرتم . » دیدرگ هاتوک  مارحلادجسم  زا  نانآ  تسد  يرجه  لاس 1358  یلاوح  رد  هکنیا  ات  تشگیم  تسد  هب  تسد  نادناخ 
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هناتـسآ مکاحم  اههاگداد و  يوس  زا  مهم ، دراوم  رد  نآ  ییاهن  ماکحا  دادیم و  ماجنا  ار  ییادتبا  رایـسب  دح  رد  ییانج  یندـم و  تایاکش 

نایّکم و زا  یباختنا  هدـنیامن  هس  فیرـش و  يوس  زا  یعرـش  تباین  ناونع  هب  یـصخش  هلیـسو  هب  هاـگداد  نیا  دـیدرگیم . لاـسرا  نییعت و 
ِيوس زا  لاس ، ود  تّدـم  هب  فیرـش  یعرـش  تباین  يرمق ، لاس  کی  تّدـم  هب  هراومه  هّکم  ِیـضاق  ددرگیم . لیکـشت  فیرـش ، نیـشناج 

« ماقم مئاق   » هب ار  نآ  مکاـح  و  هیحاـن » ریدـم   » هب نآ  ّیلوتم  هک  دوب  ییاـههموح  یحاون و  ياراد  هّکم  ِتیـالو  دـیدرگیم . باـختنا  تلود 
هیحان نآ  رد  دوب ، ماـقم  مئاـق  ماـن  هب  یمکاـح  ياراد  هک  ياهیحاـن  درب . ماـن  ار  غبار  فئاـط و  ناوتیم ، هلمج  نآ  زا  هک  دـیدرگیم  بّقلم 
هیحان نآ  ِیلاـها  زا  یخربو  دـنتفگیم - يریدـم » لاـم   » وا هب  هک  هّیلاـم - رومأـم  فیرـش ، یعرـش  تباـین  ماـقم ، مئاـق  بیکرت  اـب  یـسلجم 
يارب هک  دندوب  دوخ  هلیبق  نایم  رد  یتّنـس  یفرُع و  سلاجم  ياراد  هیحان ، نیا  رد  برع  لیابق  اما  دنهدیم ، لیکـشت  هّکمفیرـش  باختناهب 

یباختنا ِناگدنیامن  لیابق و  ياسؤر  ناگرزب و  زا  یخرب  یضاق ، ِلماش  اروش  نیا  دندادیم ، هسلج  لیکشت  یتساوخداد  ییادتبا و  ياهراک 
فیرـش دنیامن . تساوخداد  وا  زا  هدُرب و  فیرـش  دزن  ار  سلجم  نیا  زا  هرداص  ماکحا  دنتـسناوتیم  اوعد  نابحاص  دوب . فرط  ود  يوس  زا 
نابحاص دـمآیم و  رامـش  هب  ذـفان  وا  مکح  هک  دـیامن  مکح  لیدـعت  حرج و  زا  سپ  ای  هدرک و  در  ار  هرداص  ماکحا  تسناوتیم  دوخ  زین 

. دنیامن عافد  نانآ  زا  هک  هدرک  رایتخا  لیکو  اههاگداد ، نیا  لباقم  رد  شیوخ  زا  عافد  يارب  دنتسناوتیم  مه  اوعد 
رد دوخ  نایاپراهچ  اب  هک  دندوب  ینانیشنارحص  یگمه  هّدج ، هّکم و  نامدرم  ءانثتسا  هب  هک  دندیـسریم  مین  نویلیم و  ود  هب  زاجح  نینکاس 

دندرکیم شاعم  رارما  ینارقیاق  یهام و  دیص  هار  زا  زاجح  یلحاس  ياههرانک  نینکاس  دندرکیم . یگدنز  ّتیودب  تلاح  هب  اههوک  هنماد 
. دندوب بهذم  یعفاش  نانآ  بلغا  هک 

نمی

دودـح رد  بونج  هب  لامـش  زا  نآ  لوط  تسا . هدـیدرگ  عقاو  برعلا  ةریزج  یبرغ  بونج  رد  هک  دـمآیم  رامـش  هب  یناـمثع  یتیـالو  نمی 
ار نانآ  تیرثکا  هک  دندوب  رفن  نویلیم  راهچ  ًابیرقت  نآ  نینکاس  دشابیم . رتمولیک )  400  ) دودح رد  قرش  هب  برغ  زا  و  رتمولیک ،)  755)
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نایباهو ار  ریـسع  نینکاـس  دـندرکیم . تنوکـس  نآ  رد  زین  يدوهی  یکدـنا  هورگ  و  دـندادیم . لیکـشت  هیدیز (1)  بهذـم  اب  ناناملـسم 

هار ایرد  هب  هدش و  هدیمان  هماهت »  » هک تسا  نآ  راومه  شخب  تسخن  تسا : هدیدرگ  میسقت  تمسق  ود  هب  نمی  نیمزرس  دندادیم ، لیکشت 
نیرتدنلب تسا و  هتفرگارف  ار  نآ  بونج  هب  لامش  زا  تاورس »  » هتـسویپ مه  هب  ياههوک  هتـشر  هدوب و  یناتـسهوک  نآ  رگید  شخب  دراد و 
ینوکـسم ِقطانم  ياراد  یناتـسهوک و  هقطنم  نیا  یمامت  دشابیم ؛ رتم  رازه  هس  ایرد  حطـس  زا  نآ  عافترا  هک  دراد  مان  نابکوک »  » نآ هوک 

رد ییاـهدور  تروـص  هب  هک  تسا  يراـج  نآ  رد  يرایـسب  ياههمـشچ  اریز  دوـشیم ، هدـید  اـجنآ  رد  يرایـسب  ِيداـبآ  نارمع و  تسا و 
. دشابیم ناور  زیخلصاح  ياهتشد 

یناوارف ياهّدـس  هکیروطب  دـندوب ، لیاق  ياهژیو  ّتیمها  دوخ  نیمزرـس  رد  يراج  ياههناخدور  هب  تبـسن  هتـشذگ  ياهنارود  زا  اهینمی ،
تشک ِریز  هب  ار  یناوارف  ياهنیمز  دوب و  نیمزرس  نیا  رد  برأم »  » ِفورعم ّدس  دش ) هتفگ  زین  شیپ  رد  هکنانچمه   ) دندزیم و اهنآ  يوررب 

. دشابیم یناوارف  نوگانوگ و  يزرواشک  تالوصحم  ياراد  زین  نونکا  مه  هکیروطب  دوب ، هدروآ  رد 
. دشابیم هدکهد  ریسع و 1900  ناتسا  هدّیَدُح و  ناتسا  زعت ، ناتسا  ءاعنص ، ناتسا  ناتسا : راهچ  ياراد  دوخ  ِيروشک  يدنب  میسقت  رد  نمی 
زا سپ  ياهتلود  هرابرد  زین  ياهراپ  دسریم  رظنب  میدرک ، تبحص  نیمزرس  نیا  رد  مالـسا  زا  شیپ  ياهتلود  خیرات  هرابرد  هکنآ  زا  سپ 

هب یتبحص  نیمزرس  نآ  رد  مه  مالسا 

هب ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  دنتـشاد  داقتعا  هک  دندوب  هعیـش  لدتعم  قرف  زا  نایدیز  - 1
تسیابیم ًاّقح  هعیش  مجنپ  ماما  نانآ  هدیقع  هب  نینچمه  صن ! ای  یهلا  مکح  تبسانم  هب  هن  دیزگرب . تماما  هب  وا  یـصخش  لیاضفتبـسانم 

. مالـسلا هیلع  رقاب  ترـضح  هن  دیـسر - تداهـش  هب  يوما  هفیلخ  ماشه  تموکح  نامز  رد  هک  دشاب - مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  ردارب  دیز 
ریغ ًابیرقت  ياهقطنم  هک  رزخ  يایرد  ِیبرغ  بونج  ِیلحاس  ِیحاون  ملید و  ِمدرم  توعد  غیلبت و  هجیتن  رد  اهدـعب  دـیز  نارادـبناج  باقعا و 

ناتـسبرع هریزج  هبـش  یبرغ  بونج  هشوگ  رد  نمی  هیحان  دندروآرد . دوخ  شیک  هب  روظحم ، نودب  دوب  نانآ  توعد  عنام  سرتسد و  لباق 
، ابطابط میهاربا  نب  مساق  نیدلا  نامجرتم  ور  نیا  زا  دوب ، رود  هب  یـسابع  يافلخ  ذوفن  ریز  زا  تشاد و  ار  یگژیو  تیـصوصخ و  نیمه  زین 

« مجرتم . » دش رقتسم  اجنآ  رد  نومأم  تفالخ  دهع  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  ماما  ترضح  باقعا  زا 
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. میروآ نایم 

، دنداتـسرف هنیدـم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يوس  هب  ار  یتـئیه  دـندروآ و  مالـسا  نمی  مدرم  يرجه  مهد  لاـس  رد  هکیماـگنه 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  تشاد . لیـسگ  اهنآ  يوس  هب  دوخ  يوس  زا  یلاو  ناونع  هب  ار  لـبج » نبذاـعم  ، » ترـضح
نآ رد  نایسابع  لماع  ماگنه  نیا  رد  تشاد . همادا  يرجه  لاس 204  ات  تیعضو  نیا  هک  دمآ  رد  یمالسا  تفالخ  زا  یشخب  تروصب  نمی 

« دیبز  » ار نآ  زکرم  درک و  يراذگمان  هیدایز »  » تلود مانب  ار  دوخ  تلود  سپ  نآ  زا  دومن و  لالقتـسا  نالعا  هک  دوب  دایز » نب  دمحم   » اج
لاس 387- زا  هرفاعی »  » تلود ماگنه  نیمه  رد  دـندرک . تموکح  اج  نآ  رد  نانچمه  يرجه  لاس 409  ات  شنادـنزرف  وا  زا  سپ  داد ؛ رارق 

هیحیلـص تلود  سپ  نآ  زا  درک  تموـکح  يرجه   412 لاس 553 - زا  هیحاـجن و  تلود  سپـس  درکیم . تموکح  اعنـص  رد  يرجه   247
لاس ات  دش و  يزیر  یپ  هدعص »  » رد هیسر »  » تلود يرجه  لاس 246  رد  ماگنه  نیا  رد  دومن . تموکح  يرجه )  429 - 492  ) لاس زا   (1)
اعنـص رد  هیعیرز »  » تلود يرجه   476 لاس 569 - زا  سپـس  دـندمآیم . رامـش  هب  هیدـیز  زا  تلود  نیا  ماکح  تفاـی ، همادا  يرجه   680

دندنار و تموکح  نآ  رب  يرجه  لاس 625  ات  هک  دمآ  رد  نایبویا »  » تموکح ریخست  هب  نمی  نیمزرس  یمامت  لاس  نیا  رد  درک . تموکح 
زا درک و  تموکح  يرجه  لاس 906  ات  هیرهاط »  » تلود سپـس  درک . تموکح  نآ  رب  يرجه ، لاس 850  اـت  هیلوسر »  » تلود سپ  نیا  زا 

هکنیا ات  تشاد ، رارق  کیلامم  تموکح  هطلس  ریز  نمی  ماگنه  نیا  رد  تفای . تسد  نیمزرس  نیا  رب  يروغ » هوصناق   » سپ نآ 

نالعا لقتسم  راسَم ، رهـشرد  ار  دوخ  تموکح  يرجه  لاس 429  رد  حیلص ، ینب  بهذم  ِیعیش  هلـسلس  سـسوم  یعاد  دمحم  نب  یلع  - 1
سپس درک ؛ دوخ  تافرصتم  همیمـض  يرجه  رد 455  ار  نمی  ءاعنـص و  يرجه و  خیرات 454  رد  حاجن - گرم  زا  دـعب  ار - دـیبز  دومن و 
ناـمز اـت  ار  دـیبز  رب  تموکح  یلو  تشاد  رارق  اعنـص  رد  وا  تختیاـپ  هچ  رگ  درک ، فّرـصت  يرجه  و 456  هلـصاف 455  رد  ار  هّـکم  رهش 

. تشاد تسد  رد  گرم 
ناـمز رد  دـندرکیم و  تموـکح  نمی  رد  یمطاـف ، ياـفلخ  یمـسا  ناگدـناشن  تـسد  یلیعامـسا و  توـعد  ناوریپ  ناوـنع  هـب  نوـیحیلص 

مهدزای نرق  زا  دعب  ار  هدش  حتف  ياهنیمزرس  دنتسناوتن  نانآ  یلو  دیسر ، دوخ  تعـسو  تیاهن  هب  نویحیلـص  رادتقا  دمحا ، مرکم  ینارمکح 
سپ نیا  زا  دندوب و  تردق  رس  رب  نانچمه  تشاذگ ، مدق  نمی  هب  يرجه  لاس 569  رد  یبویا  هاشناروت  هک  ینامز  ات  دنراد و  هگن  يدالیم 

« مجرتم . » دندرکیم تموکح  دندوب  نمی  رد  یعالق  ياراد  هک  یحیلص  ناگدازهاش  زا  یضعب  يرجه  لاس 600  دودح  ات 
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، يرجه لاس 1043  زا  ینعی  یتدـم ، زا  سپ  نکیل  تفای ، تسد  نآ  رب  يرجه  لاس 950  دودح  رد  ناینامثع ، زا  ینوناق » نامیلس  ناطلـس  »

. دندومن جراخ  نیمزرس  نیا  زا  ار  دوخ  ياهورین  ناینامثع  اجنآ ، رد  یلخاد  ياهبالقنا  تلع  هب 
ماما  » يرجه لاس 1260  دودح  رد  دنداد . رارق  اعنـص  رد  ار  دوخ  تختیاپ  نانآ  هک  تفرگ  رارق  همئا »  » تموکح رایتخا  رد  نمی  ور  نیا  زا 

جراـخ وا  تسد  زا  دوـب  هکم  فیرـش  هطلـس  ریز  رد  هک  ار  نمی  ماـگنه  نآ  رد  دروآ و  موـجه  نمی )  ) هماـهت يوـس  هب  ییحی » نـب  دـمحم 
. دمآ رد  ییحی » نب  دمحم  ماما   » هطلس ریز  هب  زین  هدیدح »  » و دیبز »  » يدنچ زا  سپ  تفای و  تسد  نمی  رب  سپ  نیا  زا  يو  دینادرگ .

نمی هب  اشاپ » قیفوت   » یهدـنامرف هب  ار  دوخ  نایرکـشل  درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  لوبناتـسا ، رد  یناـمثع  يزکرم  تموکح  ماـگنه  نیا  رد 
. دش هتسب  ینامیپ  دمحم ،» ماما   » و اشاپ » قیفوت   » نایم نایاپ  رد  هک  تشادرب  نآ  زا  تسد  فیرش  نایم  نیا  رد  تشاد . لیسگ 

: دوب نینچ  نیا  هدهاعم  نتم 
دمآرد هدنامیقاب  نمی و  ياهدـمآ  رد  لحم  زا  لایر  رازه  غلبم 37  هناهام  هدافتـسا  زین  ینامثع و  تلود  يرورـس  ییاقآ و  هب  ماما  فارتعا  »

ياـهورین زا  لّکـشتم  ار  یهاـگیاپ  اعنـص  رد  هک  دـیدرگ  دـهعتم  ماـما  نینچمه  ددرگ . میـسقت  فصن  تروصب  تلود  اـشاپ و  قیفوت  ناـیم 
. دروآ دوجوب  دوب  زابرس  رازه  لماش  هک  ینامثع 

نیا رد  دندیناسر . لتق  هب  ار  ینامثع  تلود  ناگدناشن  تسد  هدرک و  مایق  دـندرک ، ادـیپ  یهاگآ  هدـهاعم  نآ  نتم  زا  نمی  ِمدرم  هکیماگنه 
سپ نیا  زا  تشذـگرد ؛! هدراو  تاـحارج  تّدـش  تلع  هب  درک و  ینیـشن  بقع  هدـیدح »  » يوـس هب  دـش و  حورجم  اـشاپ » قـیفوت   » ماـگنه

. دندرک تموکح  لاونم  نیدب  لاس  تسیب  زا  شیب  نمی  یبرغ  لحاس  رد  ینامثع  ياهورین 
دیمحلادـبع  » ناطلـس ِتفالخ  ماگنه  رد  شروی  نیا  داد ، بیترت  اعنـص  يوس  هب  ار  يرگید  هلمح  یناـمثع  تلود  یتّدـم ، تشذـگ  زا  سپ 

نانچمه وا  دندومن ؛ رارقرب  وا  يارب  ار  ياهنایهام  قوقح  دندرک و  ینادنز  ریگتسد و  ءاعنص  رد  ار  ماما  نآ  هجیتن  رد  هک  داد  يور  ینامثع »
دیس مانب  ماما  ناشیوخ  زا  يدرم  وا  زا  سپ  تشذگرد . هکنیا  ات  دوب  یقاب  نادنز  رد 
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یپردیپ ياهگنج  نارود  نیا  رد  تفرگ . تسد  هب  ار  روما  مامز  ییحی ، ماما  شدنزرف  وا  زا  سپ  دیدرگ و  يو  نیـشناج  نیدـلا ،» دـیمح  »

. تفرگیم رارق  ینامثع  تلود  تسد  رد  هاگ  وا و  تسد  رد  ءاعنص  رهش  هاگ  دمآ و  دوجوب  ینامثع  تلود  وا و  نایهاپس  نایم 

نامع

. تسا هدیدرگ  عقاو  برع  دالب  یقرش  بونج  هیواز  رد  نامع ، تموکح 
نآ ضرع  رتمولیک و  دودح 2200  رد  رطق  هریزج  یکیدزن  ات  طبرم »  » دودـح زا  لحاس  لوط  هدوب ، ینوکـسم  دابآ و  نامع  لحاس  یمامت 
نآ لوط  هک  هماهت -)  ) هنطب هب  روشک  نیا  تسا . هدوب  طقـسم  نامع  تختیاپ  هدوب و  رتمولیک  دودح 300  برغ ، يوس  هب  روشک  لخاد  رد 
نآ هوک  نیرتگرزب  هک  یناتسهوک - شخب  هب  سپس  و  هدوب - روهشم  يامرخ  ناتخرد  زا  هدیشوپ  نآ  بلغا  هدوبن و  رتمولیک  لهچ  زا  شیب 
. ددرگیم میسقت  دراد ،- دوجو  يرایسب  هوبنا  ياهلگنج  نآ  رد  دشابیم و  رتم  دودح 3000  رد  یعافترا  ياراد  هدوب و  رضخالا » لبج  »

نآ يور  رب  ناوارف  ياـهریگبآ  اهدـس و  هارمه  هب  يرایـسب  ياـهدور  هک  دراد  دوجو  يزیخلـصاح  ِناوارف  ياهتـشد  اـههوک ، نیا  ناـیم  رد 
هدوب لومعم  نیمزرـس  نیا  رد  زابرید  زا  عضو  نیا  دزاسیم ؛ بورـشم  ار  اهنیمز  زا  شخب  نیا  یمامت  هجیتن  رد  تسا و  هدـیدرگ  ثادـحا 

. تسا
ماداب هژیوب  رگید  نوگانوگ  ياههویم  زا  يرایـسب  تاجیزبس و  ردبـش ، وج ، ترذ ، مدـنگ ، امرخ ، زادـنترابع : نامع  تـالوصحم  نیرتمهم 

نیا ياههوک  رد  دـشابیم . وکابنت  یبرع و  بسچ  لدنـص ، ّدـَن ، بوچ  دـننام : زین  یناوارف  یبوچ  ياههدروارف  ياراد  هدوب و  هبنا  يدـنه و 
ناوتیم یناوارف  ؤلؤل  نآ  یلحاس  ياههرانک  رد  دراد . دوجو  یندـعم  کمن  درگوگ و  سم ، برـس ، نهآ ، هژیوب  یناوارف  نداعم  نیمزرس 

دنتـشاد و لاغتـشا  یهام  دیـص  هب  بلغا  نآ  یلحاس  نینکاس  دـشابیم . طقـسم  راـمد و  راحـص ، ياهرهـش  رد  اـهنآ  نیرتفورعم  هک  تفاـی 
هدرک کشخ  ار  اهیهام  نیا  زا  يدایز  رادقم  نینچمه  دندومنیم . رداص  اهنیا  زج  ناریا و  روشک  هب  ار  دیـص  نیا  زا  یهوبنا  رادقم  هراومه 

. دندرکیم هدافتسا  نیمز  يارب  دوک  ناونعب  هاگ  واگ و  كاروخ  ناونعب  ار  دیص  نیا  زا  ياههدنامیقاب  و 
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رایسب مرگ و  روشک ، نیا  ياوه  بآ و  تسا و  هدوب  رادروخرب  ییازسب  ترهش  زا  دنفـسوگ ، واگ و  بسا ، ندوب  اراد  رظن  زا  نیمزرـس  نیا 

. دشابیم کشخ 
تختیاپ دشابیمن . عبرم  لیم  رازه  داتشه  زا  رتمک  نآ  تحاسم  تسا و  رفن  رازه  دصشش  نویلیم و  کی  دودح  رد  نیمزرـس ، نیا  ّتیعمج 

رازه ود  زا  شیب  هکم ، رهـش  رهـش و  نیا  نایم  هلـصاف  دشابیم ، رفن  رازه  دودح 25  رد  یتیعمج  ياراد  هک  هدوب  تکـسم  ای  طقـسم »  » نآ
. دنریگیم ولهپ  نآ  رانک  رد  اهیتشک  هک  تسا  یکچوک  ردنب  ياراد  تسا و  رتمولیک 

يوس هب  يوس  نیا  زا  دوخ  نایاپراهچ  لابند  هب  هراومه  هورگ  نیا  هک  نانیشن - رداچ  ای  اهيودب  دنوشیم : میسقت  هورگ  ود  هب  نآ  نینکاس 
رادروخرب يرتالاب  ًاتبـسن  گـنهرف  زا  هک  اـهینامع -»  » يرگید دـنیآیم - رامـش  هب  هیناندـع  برع  زا  ناـنآ  بلغا  هدوب و  تکرح  رد  رگید 

لیکــشت یگنز  ناهایــس  برع و  اـهچولب و  ناـیناریا و  اهیدــنه و  زا  ياهزیمآ  بـلغا  دــندمآیم و  رامــش  هـب  نانیــشنرهش  زا  دنتــسه و 
.- دناهدیدرگ

برغ سلبارط  رد  هک  ییاهيّرم  زا  «- ) يّرم ضابا  نب  هَّللادبع   » هب بوسنم  بهذم  نیا  هک  دـندوب  هیـضابا »  » بهذـم ياراد  نامع ، نامدرم 
ياعّدا دش و  طلسم  یلامـش  هیقیرفا  رب  يرجه  لاس 152  رد  دـشابیم ، بوسنم  ود  هب  هَّللادـبع  هک  يّرم  تسا ، رکذ  هب  مزال  تسا . هدوب -)

. دومن ار  نآ  رد  تفالخ 
ِهاگهانپ هراومه  نیمزرس ، نیا  دندروآ ؛ مالسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارود  رد  هک  دوب  نایعّبت »  » تموکح عبات  زاغآ  رد  نامع ،
هلیـسوب ینامع  ناناگرزاب  دـندروآیم . هانپ  نادـب  اـفلخ ، سرتسد  زا  يرود  تلعب  نایـسابع  هّیما و  ینب  ياـفلخ  میب  زا  ناـنیا  دوب و  جراوخ 

اهدروخرب نیا  دندوب . دمآ  تفر و  رد  یقرـش  ياقیرفا  ياهلحاس  رگید  ارتاموس و  هواج ، دـننام ؛ دـنه  سونایقا  رد  دوجوم  ریازج  زا  یتشک 
نادـب اهبرع  دـمآ  تفر و  دـیامن . هضرع  اهنآ  هب  ار  مالـسا  نیبم  نید  هدرک و  وحم  نانآ  نایم  زا  ار  یتسرپتب  راـثآ  اـت  دـیدرگیم  بجوم 

هدـیدرگ رادروخرب  الاو  یتلزنم  ماقم و  زا  هراومه  ناناملـسم  هک  دوب  هدـیدرگ  رثؤم  ناـنچنآ  ناـنآ ، اـب  ناناملـسم  ینیـشنبش  اـههریزج و 
. دندوب

یهاگیاپ ار  طقسم  دنتفای و  تسد  نامع  لحاوس  رب  اهیلاغترپ  يدالیم ، لاس 1508  رد 
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زا رهـش  نیا  رد  تاماکحتـسا  نتخاس  هب  تبـسن  یـصاخ  تیانع  نانآ  ور  نیا  زا  دـنداد ، رارق  دوخ  یگنج  ياهیتشک  هلمح  زیهجت و  يارب 

دندروآ هانپ  طقسم  هب  نآ  نینکاس  تفای ، تسد  زمره  هریزج  رب  يدالیم  لاس 1622  رد  يوفص » سابع  هاش   » هکیماگنه دنداد . ناشن  دوخ 
. دیدرگ يرتشیب  تیمها  ياراد  سپ  نیا  زا  رهش  نیا  و 

تدم زا  سپ  دندنار . نوریب  دوخ  نیمزرـس  زا  ار  همه  دـندرک و  هلمح  ییایلاغترپ  نارگلاغـشا  رب  طقـسم  نینکاس  يدالیم ، لاس 1658  رد 
رارف هب  روبجم  زین  اهیدنله  یمدرم ، مایق  اب  ًادّدجم  نکیل  دندومن ، لاغشا  ار  نآ  تفرگ و  رارق  زواجت  دروم  اهیدنله  يوس  زا  طقـسم  ینامز 

. دندیدرگ نیمزرس  نیا  زا  جورخ  و 
« رجش  » مکاح دیعس » نب  دمحا   » يوس هب  اهینامع  راب  نیا  رد  هک  دننک  فّرصت  حتف و  ار  نیمزرـس  نیا  دنتـشاد  دصق  نایناریا  ماگنه  نیا  رد 

يرجه لاس 1167  زا  يو  دندروآ ، لمع  هب  وا  اب  هک  یتعیب  اب  نامع  نینکاس  سپ  نیا  زا  دندرک و  دادمتـسا  ياضاقت  وا  زا  دندروآ و  يور 
. دنار تموکح  نانآ  رب  ناطلس  ناونع  هب 

لاس رد  ماجنارـس  درک و  ادـیپ  تعـسو  رافظ ، توم و  رـضح  ات  بونج  زا  نیرحب و  ریازج  رطق و  هریزج  هب  لامـش  زا  دیعـس ، نبا  تموکح 
نبا ناطلـس   » شدنزرف تشذگرد  زین  وا  هک  یماگنه  دـیدرگ ؛ يو  نیـشناج  دمـصلادبع »  » شدـنزرف وا  زا  سپ  تشذـگرد  يرجه   1118
نیا رد  هک  وا  دیـسر ؛ ینارمکح  هب  دیعـس » نبا  دمحا  نب  دیعـس   » شیومع وا  تشذگرد  زا  سپ  دیدرگ ؛ تموکح  رادهدـهع  دمـصلادبع »

ِیگنج ناگوان  درک و  تّمه  دوخ  ییایرد  تردـق  ندرک  دـنمورین  رب  دوب ، هدـیدرگ  دوخ  یتموکح  زکرم  هّجوتم  ییایفارغج  رظن  زا  ماگنه 
هریزج رب  ییایرد  تردـق  نیا  اـب  سپـس  دومن ، زّهجم  هناـخپوت  هب  ار  یگمه  دروآ و  مهارف  دوب ، یگنج  ِیتشک  یـس  زا  بّکرم  هک  ار  دوخ 
رگید سپ  نآ  زا  دروآرد ، شیوـخ  فّرـصت  هـب  ار  راـبجنز »  » و هرطقوـس »  » هریزج ود  نآ ، زا  سپ  تفاـی و  تـسد  سراـف  جـیلخ  رد  زمره 

. دمآیم رامش  هب  دنه  يایرد  سراف و  جیلخ  ِقلطم  ناطلس  تروص  نیدب  دروآرد و  فّرـصت  هب  زین  ار  يوفاد  راغ  هناهد  رابجنز و  لحاوس 
سراف و دـنه و  زا  ینوگانوگ  ِناـناگرزاب  یتراـجت  هارهاـش  اـههار  نیا  هک  يروط  هب  درک ، ثادـحا  دوخ  روشک  رد  یناوارف  ياـههار  يو 

. تفرگ رارق  رصم  اقیرفآ و  قرش 
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نیرحب ریازج 

نیا ّتیعمج  دوب ؛ همانم »  » رهـش نآ  تختیاپ  تشاد و  رارق  نآ  رد  هدـکهد  تصـش  دودـح  هک  دوب  لاوع »  » هریزج اـههریزج ، نیا  نیرتمهم 
و مسط »  » هقلاـمع هشیر  زا  هریزج  نیا  یلـصا  نینکاـس  تسا . هتفرگ  رارق  نآ  راـنک  رد  دارا  هریزج  هـک  دوـب ، رفن  رازه  دودـح 25  رد  رهش 

هریح ناهاشداپ  و  هرذانم »  » ِتموکح ِذوفن  ریز  هب  نیمزرس  نیا  سپس  دنتفای و  تسد  نیمزرـس  نآ  رب  نایناریا  سپ  نآ  زا  دندوب . سیدج » »
ار نآ  دنتفای و  تسد  نآ  رب  نیرحب ، نیمزرس  رب  یمرضح » ءالع   » تموکح نارود  رد  يرجه  مشـش  لاس  رد  ناناملـسم  هرخألاب  دمآ و  رد 

ینامثع تلود  هرخالاب  طقسم و  ماما  سپس  نایناریا و  نانآ  سپ  رد  اهیلاغترپ و  سپس  دنداد . رارق  یمالـسا  روشک  ياهنیمزرـس  زا  یـشخب 
. دندرک فّرصت  هدروآ  تسدب  ار  نیمزرس  نیا 

هریل رازه  داـتفه  دـصکی و  نویلیم و  کـی  هب  يدـالیم  لاـس 1910  رد  نآ  تارداـص  تادـیاع  هک  دوب  ؤلؤل  نیرحب  تـالوصحم  نیرتمهم 
. دیدرگ غلاب  سیلگنا 

. دوشیم هدز  نیمخت  رفن  رازه  دصکی  هب  نینکاس  ّتیعمج  نیرحب  ریازج  رد 

دجن

نآ اهبرع  تسا . هتفرگ  رارق  دادغب  هنیدم و  نایم  هلصاف  همین  رد  شخب  نیا  هک  دیآیم  رامش  هب  برعلا  ةریزج  هنایم  زا  یعیـسو  شخب  دجن 
: دننکیم میسقت  شخب  ود  هب  ار 

نادب هک  نآ  دادتما  ضراع و  رگید  شخب  دنیوگ و  زاجحلا » دجن   » نادب هک  هدوب  الاب  رد  نآ  دادـتما  و  لیاح »  » هک نآ  یلامـش  ياهتمـسق 
. دنیوگ نمیلا » دجن  »

حطـس زا  دجن  يارحـص  عافترا  دوشیم . لصتم  ایرد  هب  هک  تسا  هماهت »  » زا رتدنلب  هقطنم  نیا  و  تسا ، دنلب  عفترم و  ءیـش  يانعم  هب  دـجن 
ار یناوارف  تاریخ  تالوصحم و  هک  دراد  رارق  يروهشم  ياههوک  دجن ، زا  هدش  دای  شخب  ود  نیا  رد  دشابیم . رتم  دودح 1200  رد  ایرد 

. دروآیم ناغمرا  هب  نآ  نینکاس  يارب 
. درب مان  ناوتیم  ار  أجأ  هوک  قیوط و  هوک  یملس ، هوک  هلمج  نآ  زا 

دودحم انهدلا  زا  ياهخاش  هب  قرـش  زا  يربکلا و  ۀیداب  هب  بونج  زا  زاجح ، يارحـص  هب  برغ  زا  ماش ، يارحـص  هب  لامـش  زا  دـجن  هقطنم 
. دشابیمن تقشم  جنر و  زا  یلاخ  نآ ، هب  ندیسر  هک  تسا  تبسانم  نیمه  هب  و  ددرگیم .
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رّمش

رایـسب هک  هوک ، ود  نیا  نایم  ياهتشد  یملـس و  هوک  رمـش و  هوک  تسا : نینچ  نآ  تیعقوم  هدش و  عقاو  هرـصب  هکم و  ِهار  هنایم  رد  رّمش 
دوجو یناوارف  ياهرازهزبس  اهغاب و  نآ  رد  هدیسریم و  عبرم  رتمولیک  لهچ  دودح  هب  هقطنم  نیا  تعسو  دوشیم  هتفگ  هدوب و  زیخلـصاح 

. تسا هتشاد 
دودح هب  رهـش  نآ  نانکاس  تسا ؛ هدوب  لئاحلا »  » رهـش نانآ  تموکح  زکرم  دناهتـشاد و  رایتخا  رد  دیـشر » لآ   » ار نیمزرـس  زا  شخب  نیا 

نآ رد  رفن  رازه  تشه  دودـح  هک  دـناهتفگ  تسا و  هتـشاد  دوجو  رافک »  » ماـنب ياهبـصق  رهـش  نیا  بونج  رد  دیـسریم و  رفن  رازه  تسیب 
. دناهتسیزیم

نیا دندادیم . لیکشت  نانیشن  رداچ  ار  نآ  نانکاس  رتشیب  دناشوپیم و  هوبنا  لخن  ناتخرد  ار  نآ  فارطا  هدوب و  هدکهد  لهچ  ياراد  رمش 
. دندشیم لیکشت  تشذگاب  هداس و  رایسب  یمدرم  زا  هک  دندوب  رفن  رازه  دصراهچ  دودح  هورگ 

واگ و رتش و  غالا و  نینچمه  دندمآیم . رامش  هب  ناهج  رد  نآ  عاونا  نیرتابیز  زا  هک  دوب  اهبسا  لماش  هیحان ، نیا  نایاپراهچ  نیرتروهـشم 
گرگ و هابور و  ریـش و  یـشحو و  واگ  زین  دنفـسوگ و  واگ و  ياههلگ  اجنآ  ياهيدنلب  رد  و  دندادیم . شرورپ  ار  يرایـسب  نادنفـسوگ 

زیخلصاح ياهتشد  نآ ، نیمز  رتشیب  دراد . رارق  میصق »  » نیمزرس بونج ، يوس  هب  رمش  قرـش  رد  دنتـسیزیم . اهنیا  زج  شوگرخ و  وهآ و 
. دیدرگیم تشاک  نوگانوگ  تابوبح  نآ  رد  هک  دوب 

يرامـشیب يامرخ  ناتخرد  هدوب و  یبلاط  هناودـنه و  ولآ و  نوتیز و  راـنا و  روگنا و  دـننامه  نوگاـنوگ  ياـههویم  ياراد  ناـنآ  نینچمه 
رازه دصیس  هب  ار  نآ  نینکاس  دروخیم . مشچ  هب  یناوارف  ياهلگنج  نآ  رد  هک  هتـشاد  دوجو  ییاهـشخب  اهنآ  نیمزرـس  هنایم  رد  دنتـشاد .

. دنـشابیم نیـشنرداچ  دشابیمن ) هدکهد  یـس  رب  نوزفا  هک   ) اههدکهد رد  كدنا ، يدادـعت  يانثتـسا  هب  یگمه  هک  دـننزیم  نیمخت  رفن 
عبات نآ  یبونج  همین  رمش و  ریما  هرطیس  رد  میصق  نیمزرس  لامش  زا  یمین  دشابیم . هزینع  هدیرب و  نانآ  ياههدکهد  نیرتروهشم 
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. دوب ضایر  ریما 

ضراعلا

دجن نامه  دـیایب ، ییاهنت  هب  قـالطا و  روط  هب  هژاو  نیا  هاـگ  ره  و  تسا . روهـشم  دـجن »  » هب نونکا  هک  هدوب  نمیلا  دـجن  ياـههوک  لـماش 
رد ناوارف  ياهغاب  اهرازتشک و  تسا . هدوب  زیخلصاح  رایسب  نآ  ناوارف  ياهتشد  اراوگ و  یبآ  ياراد  هوک  نیا  ياههمـشچ  تسا . روظنم 

ضاـیر نآ  تختیاـپ  هک و  دراد ، رارق  دوعـسلآ  تموکح  ذوفن  ریز  میـصق و  نیمزرـس  زا  زورما  نآ ، لامـش  شخب و  نیا  دراد . دوجو  نآ 
واگ دنفسوگ و  رتش و  هژیو  هب  ناوارف ، یلها  نایاپراهچ  اهناتسلخن و  نیمزرس  نیا  رد  دیآیم . رامش  هب  دجن  ياهرهـش  نیرتمهم  زا  تسا و 

. دنشابیم یباهو  یگمه  دننکیم و  دروآرب  رفن  نویلیم  مین  دودح  ار  نانآ  دادعت  هک  دنادوب  نیشنهیداب  نآ  نینکاس  رتشیب  دراد . دوجو 
. تسا نآ  يذوفن  هریاد  رد  زین  اسح  هک  هدوب  دجن  ناتسا  عبات  لئاح  ضایر و  رهش  ود  تراما 

دیص تراجت و  هب  نآ  لحاوس  نینکاس  دنتسه . هرـصب  تیالو  ذوفن  ریز  رد  اهنآ  یمامت  دشابیم و  اسح » ، » لئاح ضایر و  ياهرهـش  زکرم 
نیمزرس نیرتدابآ  دننکیم . رداص  جراخ  هب  ناوارف  ياههزادنا  رد  سپس  هدرک و  کشخ  ار  اهیهام  نانآ  هک  دنراد  لاغتـشا  یهام  ؤلؤل و 

زا ًاـبلاغ  هـک  يروـط  هـب  هدوـب ؛ یناوارف  ياـهیدابآ  ياراد  زین  رطق  هریزج  اـت  نآ  بوـنج  نیمزرـس  سپـس  تـسا . فـیطق  ناتـسرهش  اـسح ،
دوجو يرامـشیب  ياهلخن  نآ  رد  دوشیم و  هدـید  لحاس  یکیدزن  ات  یناوارف  ياـهرازتشک  نآ  رد  هدـیدرگ و  لیکـشت  ینـش  ياـهارحص 
تفای ناوارف  رخروگ  یلها و  نایاپراهچ  اهریـش و  نآ  ياهتـشد  رد  دـشابیم و  روهـشم  نآ  يواـح  ناـشوگزارد  هب  اـسح  نیمزرـس  دراد .

. تسا یسم  ياههتخاس  تسد  زا  یضعب  اهنیا و  زج  روهشم و  ياهابع  نیمزرس ، نیا  یتسد  عیانص  زا  دوشیم .
. تسا یتشادهب  کشخ و  مرگ و  ياوه  بآ و  ياراد  فیطق ، يانثتسا  هب  نیمزرس ، نیا 
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ناتـسرهش راهچ  ياراد  هقطنم  نیا  تسا . بوطرم  ياوه  بآ و  ياراد  نآ ، نوماریپ  رد  بآ  ياـههکرب  دوجو  ّتلع  هب  فیطق  رد  اـهنت  هک 

. تسا هدوب  نآ  نیرتعیسو  نیرتگرزب و  فوفحلا  هک  تسا  فوفحلا  رطق و  فیطق ، اسح ، لماش 
یندـعم ياهبآ  اسح  رد  دنـشابیم . نیـشنهیداب  هیقب  يرهـش و  نانآ  زا  یمین  هک  هدوب  رفن  رازه  جـنپ  یـس و  زا  شیب  اسح  نانکاس  دادـعت 

. ددرگیم بورشم  یعیبط  ياهرابیوج  زا  دشابیم ) اسح  نآ  درفم  هک   ) اسحا زا  یشخب  نیا  نیمزرس  دراد . دوجو  یناوارف 
. ددرگیم اهنیمز  نتخاس  بورشم  يارب  یمیاد  یعبنم  هدمآ و  درِگ  یبالات  رد  اهرابیوج  نیا  یمامت 

برع قالخا 

: دناهدوب ياهژیو  قالخا  ياراد  زابرید  زا  برع  نانیشن  هیداب 
ناوارف تریغ  دوخ  نارسمه  هب  تبـسن  و  دناهدوب . شـشخب  لذب و  تعاجـش و  تماهـش و  دهع و  هب  يافو  ياراد  وگتـسار و  هراومه  نانآ 

وا زا  هدرک و  تیامح  ناگدروآهانپ  زا  هدیزگ و  يرود  ییاوسر  گنن و  زا  برع  دنرامـشیم . شزرایب  ار  تّزع  نودب  یگدـنز  هتـشاد و 
نم هک  دیوگب  وا  دننک و  هلمح  یصخش  هب  نانآ  زا  یهورگ  رگا  دننکیم . ینابیتشپ  تیامح و  دیامن ، هلمح  نانادب  هک  یـسک  ره  ربارب  رد 

تسود ینابیتشپ  هدش و  فرصنم  هلمح  زا  دشاب ، وا  تبیغ  رد  رگا  یّتح  هدننک ، هلمح  هلیبق  زا  يدرم  ینعی  صخش ؛ نالف  تروص  ربارب  رد 
تسا و قافن  ایر و  زا  رود  هب  برع  دننکیمن . رایتخا  هاگچیه  ار  يژک  زگره  هدومن و  قح  زا  عافد  هراومه  نانآ  دـنرازگیم . مارتحا  دوخ 

رامـش هب  نانآ  هاشداپ  هاگیاج  رد  هک  ار  هّکم  ریما  اهنآ  دوش . دـیدپان  تقیقح  نآ ، هنایم  رد  هک  تسا  یظافلا  نودـب  حیرـص و  ناـنآ  نخس 
! دنتفگیم دّمحم  ای  ار  ادخ  ربمایپ  هک  هنوگنامه  دننکیم ، ادص  فیرش » ای   » مان اب  هدمآ 

نانآ يارب  اهزور  نیرتوکین  راهب  دوریم . رامش  هب  اهنآ  ياهتسد  هب  ایـشا  نیرتکیدزن  نانآ  حالـس  تسا و  يراج  ناشنابز  هب  نانآ  نورد 
هدوب و
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. اهیکاروخ ياقآ  تشوگ 

گـنج و اـهنآ  ناـیم  هراومه  هداد و  ناـشن  تردـق  فیعـض  رب  يوق  دـشابیمن . دنـسپ  لکـشم  نیبکـیراب و  ساـبل  كاروـخ و  رد  برع 
. دروخیم مشچ  هب  ناوارف  يریگرد 

. دنکیمن تشذگ  دشاب ، فیعض  یصخش  شربارب  رد  هکنیا  اب  شیوخ  ّقح  زا  هاگچیه 
جنپ اـت  وا  هلیبـق  زا  یـصخش  ره  ینعی  وا  سیمخ »  » رب دوخ  فرع  رد  دـباین  تسد  صخـش  نآ  هب  تبـسن  شیوخ  ّقح  هب  هک  یتروص  رد  و 

شیوخ صاصق  دناوتن  نوخ  بحاص  دنز و  تسد  لتق  هب  یصخش  هکیتروص  رد  دریگیم . ار  شیوخ  صاصق  دشاب ، هتشاد  طابترا  تشپ 
. ددرگیم طقاس  صاصق  تروص  نیدـب  هک  هدزار  اهنآ  نادـنزرف  زا  یکی  ای  ومع  ای  ییاد  اـی  ردـپ  لـتق  هب  تسد  دریگب ، صخـش  نآ  زا  ار 
هد دازآ و  صخـش  رد  لایر  رازه  مالغ و  رد  لایردصتـشه  نانآ  دزن  رد  هک  دـننکیم  هید  نداد  هب  تیاضر  ماگنه  نیا  رد  ناـنآ  زا  یخرب 
ار وا  صاصق  هکنیا  ات  هتخاس  فّقوتم  ار  وا  نفد  دـسرب ، لتق  هب  نانآ  زا  یـصخش  هاـگره  دـشابیم . فیرـش  صخـش  هب  تبـسن  لاـیر  رازه 

نانآ راک  زا  لوتقم  حور  هک  روصت  نیا  اـب  دـنناباوخیم  ار  وا  شباوختخر  نیرخآ  رد  هدرک و  زاـب  ار  وا  دـسج  ماـگنه  نیا  رد  دـنریگزاب .
. تسا هتفای  شمارآ 

هتفر لوتقم  هداوناخ  يوس  هب  لتاق  هداوناخ  دیـسر ، لتق  هب  نانآ  دارفا  زا  یکی  هک  یماگنه  هک  تسا  نینچ  نیا  نانآ  تاداـع  زا  رگید  یکی 
قیوعت هب  راتساوخ  هک  دنیوگیم  نانآ  دننک ، لاؤس  ار  نانآ  هتساوخ  هکیتروص  رد  دنروخیمن . نانآ  ياذغ  زا  هدیـشونن و  ار  نانآ  هوهق  و 

رارق لوتقم  هداوناخ  تقفاوم  دروم  نانآ  هتـساوخ  ًابلاغ  لاح  نیا  رد  هک  دنتـسه . هاـم  ود  اـی  هاـم  کـی  تّدـم  هب  صاـصق  هبلاـطم  نتخادـنا 
ای حلـص  رب  لوتقم  هداوناخ  اب  دنناوتب  تّدم  نیا  ماگنه  رد  هک  ینامز  ات  هدربرـس  هب  ّتینما  رد  تّدـم  نیا  رد  لتاق  تروص  نیدـب  دریگیم .

. دندرگیم هار  ره  زا  صاصق  هب  تسد  نانآ  درذگب  صاصق  رب  قفاوت  نودب  هدش  دای  نامز  هک  یتروص  رد  دنیامن . قفاوت  هید 
يور سِّحَُلم »  » يوس هب  دیامن  راکنا  ار  نآ  هدیدرگ و  مهّتم  نانآ  زا  یصخش  هک  یماگنه 
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.؟؟؟؟ تسا دوجوم  لودج  لیاف  رد  هک  تسا  لودج  ات ص 79  زا ص 73 
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یبرع ياهروشک  هشقن 
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هّدج هب  رصم  زا  ویدخ  بانج  رفس 

هراشا

هللا یلـص  راوگرزب  ربمایپ  دقرم  ترایز  جح و  کسانم  ماجنا  يارب  مارحلا  هَّللا  تیب  هب  رفـس  يوزرآ  رد  اهتدم  مود ،» یملح  اشاپ  سابع  »
هتـشذگ لاس  ناضمر  هام  رد  ماجنارـس  هکنیا  ات  داتفایم ، قیوعت  هب  رگید  لاـس  هب  یلاـس  زا  هراومه  وا ، نهذ  رد  وزرآ  نیا  دوب . هلآ  هیلع و 

. دننک ایهم  زاجح  نیمزرس  هب  ار  ناشیا  رفس  ياهیدنمزاین  یمامت  ات  دش  هداد  نامرف  تشگ و  یعطق  رفس  نیا  يرجه  ینعی 1327 
يو و نایفارطا  زا  یخرب  زا : دندوب  ترابع  دارفا  نیا  دومن . نییعت  كرابم  رفـس  نیا  يارب  ار  شیوخ  ناهارمه  هدـعقلا ، يذ  هام  رد  ویدـخ ،

نینچمه مشاب و  وا  باکر  مزتلم  اـت  تساوخ  نم  زا  ویدـخ  ناـیم ، نیا  رد  یتکلمم . راوگرزب  ياهتیـصخش  مـالعا و  ياـملع  زا  يدادـعت 
هدج و هب  یخرب  يو ، ِرفس  زا  شیپ  نآ ، قبط  رب  هک  دیدرگ  رداص  یـشترا  یتکلمم و  لاجر  زا  ّمعا  ویدخ ؛ نایفارطا  هب  هراب  نیا  رد  ینامرف 
یبرع و رابرد  سییر  اشاپ ،» قیفـش  دـمحا   » نایاقآ نایم  نآ  زا  دنـشاب . وا  ییامرف  فیرـشت  راظتنا  رد  دـننک و  تکرح  هکم  هب  رگید  یخرب 

هریاد یهدـنامرف  نیـشناج   ) وا رادـنامهم  يویدـخ و  روای  رـس  اشاپ ،» مرحم  نیـسح   » و یمومع ) فاقوا  ینونک  سییر   ) يویدـخ یجراـخ 
«، کب قداص  دمحا  ، » یـصوصخ فاقوا  ِسرزاب  اشاپ ،» يریخ  دـمحا  ، » يویدـخ یکُرت  رابرد  سیئر  اشاپ » تّزع  دـمحم  (، » ینونک هیبرح 

لضاف يویدخ ، یهدنامرف  رتفد  سییر  دمحم ،» کب  دومحم  ، » يویدخ هژیو  سرزاب 
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يرصم يویدخ  هناخباتک  هدنیامن  رهزألا و  ياملع  زا  يوالبب » دمحم  دیس  ، » فیرش ِرهزألا  گرزب  هدنیامن  رکاش ،» دمحم  خیـش  ، » یمارگ

يذ هبنش 26  زور  درب . مان  ناوتیم  دندوب ، يویدخ  دراگ  نارـسفا  زا  هک  يرگید  دارفا  یـصوصخ و  فاقوا  یتفم  روشاع » دمحم  خیـش   » و
زا ولمم  نیدباع  خاک  رـساترس  تبـسانم  نیدب  دیدرگ و  ماجنا  یظفاحادـخ  هژیو  تافیرـشت  يدالیم  لاس 1909  ربماـسد  اب 9  ربارب  هدـعقلا 

. دیدرگ هدننک  عیدوت  فلتخم  ياههورگ  فانصا و 
زور نآ  ات  هکیروطب  دندوب ، هدمآ  خاک  هب  ویدخ  یسوب  تسد  يارب  فلتخم  ياههورگ  ناگدنیامن و  تکلمم ، رساترس  زا  تهج  نیمه  هب 

. دوب هدشن  هدید  خاک  رد  تیعمج  نآ  هب  هیبش 
تکرـش یلم  ِروش  ساسحا و  نیا  رد  فلتخم ، ناـیدا  اـب  نایرـصم  هوبنا  هکلب  دوبن ، ناناملـسم  نیب  رد  اـهنت  ناـجیه  روش و  یناـبرهم و  نیا 

، دوب یعامتجا  ینید و - هفیظو  ماجنا  ناـمه  هک  یمالـسا  يارما  ناـهاشداپ و  نیرتگرزب  زا  یکی  یبلق  هتـساوخ  هب  تبـسن  دـندوب و  هتـسُج 
وزرآ هژیوب ، نایرصم  ِرابت  رـصم و  يارب  ناناملـسم و  مامت  مالـسا و  يارب  ار  میظع  یتداعـس  ریخ و  نآ  رانک  رد  دندوب و  هدش  لیاق  مارتحا 

. دندرکیم
: دیدرگ رداص  نومضم  نیدب  يویدخ ، رابرد  هرادا  سییر  هب  ویدخ  يوس  زا  ياهمان  يرجه ، لاس 1327  هدعقلا  يذ  رد 28 

ققحم داب ،- مالس  دورد و  شبحاص  رب  هک  يوبن - كاپ  تبرت  ِترایز  ّجح و  هضیرف  يادا  هب  تبسن  ام  هتـساوخ  ماجنا  رب  یهلا  تاذ  هدارا  »
امش هب  تبسن  ام  رظن  رد  هک  يدامتعا  اب  میتفرگ و  رفس  هب  میمصت  لاس  نیا  رد  میظع ، هتساوخ  نیا  ندناسر  ماجنا  هب  يارب  نیاربانب  هتـشگ ،

ینادراک تیارد و  اب  ات  مینک  راذـگاو  امـش  هب  دوخ  ِتبیغ  ماـگنه  هب  ار ، یتموکح  یتکلمم و  روما  هرادا  هک  میتفرگ  میمـصت  دراد ، دوجو 
يراب دـنوادخ  هاگرد  زا  میدرک و  رداص  ار  نامرف  نیا  تبـسانم  نیمه  هب  هدـیناسر ، ماجنا  هب  ار  نآ  ییوکین ، اب  میراد ، غارـس  امـش  رد  هک 
تـسا نآ  رد  تکلمم  تیقفوم  تلم و  تداعـس  هک  هچنآ  ماجنا  هب  تبـسن  ار  رابرد  رد  ناتناتـسود  تارـضح  ریاس  امـش و  تیقفوم  یلاـعت 

، تاناکما میناوتب  هدرک ، هجوت  نانآ ، ياهیدـنمزاین  يرـصم و  جاجح  لاوحا  رب  كرابم ، ِراید  نآ  رد  میدـنموزرآ  مه  اـم  مینکیم و  وزرآ 
. میروآ مهارف  هدنیآ  رد  ار  نانآ  رطاخ  نانیمطا  هافر و  شیاسآ ،

هّدج هب  رصم  زا  ویدخ  بانج  www.Ghaemiyeh.comرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 500زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


83 ص :
رد ار  شیوخ  ّتیقفوم  مینکیم  زارد  یهلا  هاـگرد  يوـس  هب  ار  شیوـخ  ناتـسد  هّزنم ، كاـپ و  ياـههعقب  نآ  راـنک  رد  تبـسانم ، نیمه  هب 

ریخ و رب  هراومه  ام  هشیدنا  رکف و  تسا و  امش  اب  ام  بلق  هک  میوشیم  ادج  امش  زا  یلاح  رد  ام  میدنموزرآ . رـصم ، زیزع  تلم  هب  تمدخ 
، دوب دهاوخ  ام  هقردب  رَضَح  رفس و  رد  هراومه  امـش  ریخ  ياهاعد  میراد  نیقی  هکنانچمه  هدوب ، هدنیآ  لاح و  رد  امـش ، یگرزب  تداعس و 

!«. هَّللاءاش نا 
هدیدرگ نییعت  زور ، نیا  رد  ویدخ  بانج  رفـس  ًامـسر  هک  يرجه ، لاس 1327  هدعقلا  يذ  زور 29  حبـص  هقیقد  لهچ  تفه و  تعاـس  رد 
هاگتسیا هب  سپس  هدرک و  تکرح  دوب - وا  نایفارطا  زا  یـضعب  ویدخ و  ماقمالاو  لماح  هک  هبق -» يارـس   » زا ناشیا  یـصاصتخا  راطق  دوب و 

يرـصم و ياهتیـصخش  نانآ ، ياهلوسنک  اهتلود و  ناگدـنیامن  مـالعا ، ياـملع  يویدـخ ، راـبرد  ياـسؤر  هاگتـسیا ، نیا  رد  دیـسر ؛ رـصم 
. دندوب ویدخ  راظتنا  رد  نانآ  زا  نیمرتحم 

دـندرکیم و اـعد  تیقفوـم و  يوزرآ  يو  يارب  عـیدوت ، نیح  رد  ناـگمه  درک و  یظفاحادـخ  ناـگدربمان  کـیاکی  اـب  دورو  زا  سپ  يو 
تکرح زئوس  لاناک  يوس  هب  راطق  اب  یگمه  دنوادخ ، يرای  هب  دندوب ، هدروآ  تسدب  ار  يو  اب  روضح  قیفوت  هک  رابرد  ياسؤر  تارـضح 

. دندرک
هدرک ُرپ  ار  اـج  نآ  ناگدـننک  هقردـب  زا  یهوبنا  تیعمج  هدرک و  نیذآ  عضو  نیرتاـبیز  اـب  ار  نهآ  هار  ياههاگتـسیا  هّیلک  ماـگنه  نیا  رد 

تشگزاب دندوب و  هدمآ  درگ  اج  نآ  رد  يرایسب  تیعمج  اریز  دوب ! ریگمشچ  قیزاقز »  » و اهبن »  » هاگتـسیا ود  رد  هژیو  هب  تلاح  نیا  دندوب ؛
. دندرکیم تساوخرد  یلاعت  يراب  تاذ  هاگرد  زا  راگدرورپ ، تیانع  یتمالس و  هب  رفس ، نیا  زا  ار  دوخ  ریما 

؛ دیـسر ضوخ »  » هاگتـسیا هب  رهظزادـعب  کی  تعاـس  رد  سپـس  دیـسر و  زئوس »  » هب یتمالـس  هب  هکنیا  اـت  دوب  تکرح  رد  ناـنچمه  راـطق 
هب ياهژیو  ياههورگ  زئوس  رد  تشادـن ! دوجو  ناـنآ  شرامـش  ناـکما  هک  دـندوب  هدـمآ  درگ  اـج  نآ  رد  نایرـصم  راـبت  زا  هوبنا  یتیعمج 

نانآ شیپاشیپ  دندوب و  هدرک  عامتجا  اهنآ  ناریدم  يزرم و  ياهناتـسا  زا  یناگدنیامن  نینچمه  يرـصم و  ياههورگ  یمامت  زا  یگدـنیامن 
هک «- ) اشاپ لماک  نیـسح   » سنرپ ماقمالاو  ترـضح  تسایر  هب  يراذگ  نوناق  ياروش  سلجم  یمومع و  عمجم  ياضعا  نایاقآ  تارـضح 

نآ زا  ویدخ  بانج  دومن ، فقوت  راطق  هک  یماگنه  دنتشاد  روضح  دمآیم -) رامش  هب  نانآ  سییر 
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اب هدومن و  ینادردق  تمحز ، تقشم و  نیا  لّمحت  هب  تبسن  درک و  هحفاصم  ارما  ناگرزب و  زا  هنحـص ، رد  ِنیرـضاح  یمامت  اب  دش و  هدایپ 

: تفگ ودب  درک و  سنرپ  بانج  يوس  هبور  سپس  درک ؛ يرازگساپس  نانآ  زا  هداشگ  ییور  زیمآرکشت و  ینابز 
يرازگـساپس بلق  میمـص  زا  يویدـخ - نادـناخ  ِگرزب  ناوـنعب  هکلب  یموـمع  عـمجم  اروـش و  سییر  ناوـنع  هـب  هـن  امـش - زا  بناـجنیا  »

«. میامنیم
نخـس نیا  باوج  رد  رابکـشا ! ینامـشچ  اـب  تسنادیمن ، ویدـخ  يوس  زا  یناـبرهم  یگرزب و  تمارک و  هنوگنیا  قیـال  ار  شیوخ  هک  ریما 

: تفگ ویدخ  هنانابرهم 
هجیتن رد  هک  تسا  يراختفا  زایتما و  نیا ، مشابیم و  امـش  رابرد  صلخم  نامالغ  زا  یمـالغ  مشاـب  هک  یماـقم  تسپ و  ره  رد  نم ! يـالوم 

، نایب نیرتاویش  اب  هک  ابیز ! باوج  نیا  لباقم  رد  ویدخ  ترضح  ماگنه  نیا  رد  سپ  تسا ، هدیـسر  نم  هب  امـش  يوس  زا  یکیدزن  تبارق و 
!. دروآ دورف  رس  تشاد ، میدقت  ودب  هوبنا  تیعمج  نآ  ربارب  رد  شیوخ  تیالو  یتسود و  صالخا و  ماقم 

. دش ماجنا  عیدوت  مسارم  یتحارتسا  كدنا  زا  سپ  تفر و  الاب  یتنطلس  ِیتشک  هشرع  رب  ویدخ  بانج  ماگنه  نیا  رد 
ایلع ویدـخ ، ماقمالاو  لماح  هدـش  دای  یتشک  درک . كرت  هّدـج  يوس  هب  ار  ردـنب  یـصاصتخا ، ِیتشک  رهظزادـعب ، هس  تعاس  رد  ماـجنارس 
مناخ همطاف   » سـسنرپ ویدخ و  ترـضح  نارتخد  يدنفا » مناخ  هیحتف   » و يدنفا » مناخ  همطاف   » اهسـسنرپ رهگ  الاو  ویدخ ، ردام  ترـضح 

ییامرف فیرـشت  زا  شیپ  یـصاصتخا ، يراطق  هلیـسوب  ویدـخ ، ترـضح  ردام  ترـضح  ایلع  هارمه  هب  ناگدربمان  هک  دوب ، وا  هّمع  يدـنفا »
. دندوب هدیسر  اج  نادب  زئوس ، هب  ویدخ  بانج 

ضرع 22 رد  غبار  دیـسر -، اـیرد  ِیقرـش  لـحاس  زا  غبار ،»  » زرم ياـهیکیدزن  هب  هکنیا  اـت  دادیم ، همادا  دوخ  تکرح  هب  ناـنچمه  یتشک 
بانج ماگنه  نیا  رد  دشابیم .- لیام  هن  دصکی و  هّدـج  ات  نآ  نایم  هلـصاف  تسا . عقاو  هقیقد ، هجرد و 58  ِلوط 28  هقیقد و  هجرد و 28 
هکنیا ات  دادیم  همادا  تکرح  هب  دوخ  ریـسم  رد  یتشک  دندمآ ، رد  لماک  مارحا  هب  دندوب ، وا  باکر  رد  هک  نایجاح ، ریاس  هارمه  هب  ویدخ 

هکيروطب دیسر  هدج  زا  یتعاس  ود  هلصاف  هب 
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نایامن کچوک  ياهدکهد  نآ ، بونج  رد  نینچمه  دشیم . هدید  حوضو  هب  دـش و  نایامن  يرگید  زا  سپ  یکی  رهـش  نیا  ياهنامتخاس 

نآ یلاـها  بارعا و  زا  یخرب  اـههناخ  نیا  رد  دوب و  یلِگ  یتـشِخ و  ياـههناخ  زا  هدیـشوپ  ناـکم  نیا  دوـب ؛ فورعم  هلَْزن »  » هب هک  دـیدرگ 
هک تشاد  دوـجو  کـچوک  هریزج  ود  اـیرد ، يوـس  زا  هدـکهد  نیا  يوربور  رد  دـندوب و  یهاـم  نادایـص  زا  رتـشیب  هک  دنتـشاد  تنوـکس 

، زاجح دودح  ِیتشادهب  هنیطنرق  هریزج ، ود  نیا  رد  دوب . موسوم  دیعـس » هریزج   » هب يرگید  و  دْعَـس » هریزج   » هب لامـش ، رد  هریزج  نیتسخن 
ییاهنامتخاس هکناـنچمه  تشاد ، دوجو  روش  بآ  زا  کـمن  ندودز  ریخبت و  يارب  یهاـگیاج  نیتسخن ، هریزج  رد  تسا . هدـیدرگ  رقتـسم 

نآ ِجاّجُح  هیلک  دندوب ، یتشادهب  ریغ  ییایرد  زرم  نیا  هب  هدش  دراو  ياهیتشک  هکیتروص  رد  دوب . هدیدرگ  انب  نآ  رد  دارفا  هنیطنرق  يارب 
هریزج هب  نامز  نیا  ربارب  ود  ندرک  یط  اب  ای  یلّوا و  هریزج  هب  رتشیب ، یکدنا  ای  تعاس  هس  یط  زا  سپ  ْکبَس )  ) ِینابداب ياهیتشک  هلیسوب 
یقاـب دـیدرگیم ،- نییعت  هّدـج  رد  هنیطنرق ، ِکـشزپ  هلیـسوب  هک  ار  یتّدـم  رگید  هریزج  اـی  هریزج و  نـیا  رد  دـندشیم و  تیادـه  یمّود 

. دندنامیم
هدش نییعت  تّدم  هب  هنیطنرق  رد  ندنام  یقاب  هب  ریزگان  نانآ  دندادیم و  رارق  یتشادهب  هنیطنرق  رد  هورگ  هورگ  ار  دارفا  اهنامتخاس ، نیا  رد 

. دنوش جراخ  هدودحم  نیا  زا  دنتسناوتیمن  نانآ  زا  کیچیه  نامز  نآ  ِندرک  يرپس  زا  شیپ  دندوب و 
نیا تخادنا ، رگنل  ردنب ، زا  یلیام  هس  هب  کیدزن  ياهلـصاف  رد  ویدـخ  ِیتشک  هّجحلا ، يذ  لوا  هبنـش ، هس  ِزور  رهظزادـعب  يود  تعاس  رد 

. دنوش دراو  نادب  ردنب ، هرانک  رد  بآ  كدنا  قمع  ّتلعب  دنتسناوتیمن  هاگچیه  گرزب  ياهبکرم  هک  دوب  تهج  نادب 
یناوارف ياهیتشک  نآ ، زا  رود  یمک  ردـنب و  فارطا  رد  ماگنه  نیا  رد  دـنام . یقاب  یتشک  رد  دـعب  زور  حبـص  ات  ویدـخ  باـنج  نیارباـنب 

هدروآ ییایرد  زرم  نیدب  اهنیا  زج  نادوس و  ردنب  رـصم ، برغم ، دالب  هیکرت ، هیـسور ، دنه ، زا  ار  نایجاح  اهبکرم  نیا  هک  دـشیم  هدـید 
هکناـنچمه دـندوب ؛ هدروآ  رد  زازتها  هب  ویدـخ  ییاـمرف  فیرـشت  مارتـحا و  ناونعب  ار  ییاـهمچرپ  یگمه  هدـش  داـی  ياـهیتشک  دـندوب و 

. دوب هدیدرگ  هتسارآ  نیذآ  هب  ویدخ ، ترضح  دورو  مارتحا  هب  یگمه  و  دندوب ، دمآ  تفر و  لاح  رد  اهبآ  نیا  رد  هک  ینابداب  ياهقیاق 
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هّدج رهش 

: تسا هتفگ  دوخ  مجعم  رد  يرکب ،
رانک یکـشخ  هّدُـج  برع ، نابز  رد  تسا . هدـیدرگ  رادربمان  نینچ  یلحاـس  تسا  يرهـش  نوچ  هدوب و  هکم  لـحاس  لوا ) مض  هب   ) هّدُـج »

هب  ) هّدِج نادب  نونکا  مه  هقطنم  نیا  نامدرم  تسا . هدش  هتفرگ  ینالوط » یهار   » يانعم زا  هّدُج  مان  هشیر  دنیوگ و  ار  اههناخدور  ای  اهایرد 
حیحـص اهيراذگمان  نیا  یمامت  دسریم  بناجنیا  رظن  هب  هکنانچنآ  و  دنیوگ . لوا ) حـتف   ) هب هّدـج  ار  نآ  نایرـصم  دـنیوگ و  میم ) رـسک 

هچ هدمآیم و  رامـش  هب  روشک  نیا  یتایح  هاگولگ  کش  نودب  ییایرد  زرم  نیا  هدوب و  تداعـس  يزور و  رـسک ) اب   ) هّدِج اریز  دـشابیم ؛
عیسو روانهپ و  ِهار  يانعم  هب  لوا ) حتف   ) هب هّدج  هکنانچمه  دریگ ، همشچرس  وا  زا  نآ  دوجو  ناسنا و  یگدنز  هکنآ  زا  رتتداعس  اب  يزیچ 

هد هجرد و  رادم 39  يور  رب  خرـس و  يایرد  یقرـش  لحاس  رب  ردـنب  نیا  درادـن . دوجو  نآ ، زا  رتعیـسو  زاجح  روشک  رد  یهار  هک  تسا 
. تسا هدیدرگ  عقاو  یلامش  ضرع  زا  هقیقد  هجرد و 28  رادم 21  یقرش و  لوط  زا  هقیقد 

لاس 26 رد  دـناهدرکیم . یگدـنز  نآ  فارطا  اج و  نآ  رد  مالـسا  زا  شیپ  هعاضق »  » هلیبق هک  دوب  یکچوک  هدـکهد  زاـغآ  رد  ناـکم  نیا 
دوجو هیبیعـش »  » ردـنب رد  هک  یفلتخم  ياههاگرذـگ  تهج  هب  شیوخ - ياهیتخـس  جـنر و  زا  یهورگ  نامثع ، تفالخ  ماگنه  هب  يرجه 

دوب نآ  زا  رتهب  یناکم  هک  ار  ياهقطنم  نانآ  دندومن . يروآ  دای  ردنب  نآ  رد  ار  اهیتشک  نتـسشن  لِگ  هب  دندومن و  هوکـش  يو  دزن  تشاد -
تفر هقطنم  نآ  هب  کیدزن ، زا  هقطنم  نآ  ندید  يارب  دوخ  نارای  زا  یعمج  هارمه  هب  نامثع  دندرک . داهنشیپ  يو  هب  هیبیعش  ردنب  لامش  رد 

ار هقطنم  نیا  هک  داد  روتـسد  سپ  تسا ، رتهب  هیبیعـش  هقطنم  زا  دـندوب - هدرک  يروآ  دای  وا  هب  هکنانچمه  هقطنم - نیا  هک  درک  قیدـصت  و 
. داهن نآ  رب  ار  هّدج »  » مان دنهد و  رارق  هکم  ییایرد  زرم 

: تسنیا دناهدرک ، تیاور  ناکم  نیا  هب  نامثع  دورو  ماگنه  هب  هچنآ 
رود هب  ار  ياهچراپ  هکیلاح  رد  دنیوشب  ار  دوخ  هک  داد  روتـسد  نینچ  زین  دوخ  نارای  هب  داد ، وشتـسش  ار  دوخ  دیدرگ و  ایرد  دراو  يو  هک 

هدکهد نونکا  مه  هیبیعش » !. » تسا هتفرگ  همشچرس  نانآ  گنهرف  زا  هک  دننکیم  اعدا  نایگنرف  هک  تسا  یبلطم  نیا  دنشاب و  هتسب  دوخ 
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. دننکیم دای  هبیعش »  » ظفل اب  هقطنم  نیا  زا  یخرب  دراد و  رارق  هّدج  بونج  رد  هک  يرتمولیک  تسیب  هلصاف  هب  تسا  یکچوک 

ياـهزرم نیرتـگرزب  زا  نوـنکا  مه  هک  اـج  نآ  اـت  تفرگ ، ینوزف  نآ  تیمها  هتـشاذگ و  یناداـبآ  نارمع و  يوـس  هبور  هدـج  سپ  نآ  زا 
. دیآیم رامش  هب  برع ، دالب  رد  ییایرد 

هدـید رـُسی ،)  ) هایـس ای  زمرق  گنر  هب  یناجرم  ياهشخب  نآ ، نایم  رد  هک  دوب  هدیـشوپ  یخالگنـس  ياههار  بآ ، ریز  رد  ار  هّدـج  لحاس 
ِلُگ هب  ار  تهابـش  نیرتشیب  ناهایگ ، نیا  دوب . هدـش  هدیـشوپ  یبآ  ِناهایگ  زا  ییاهگرب  طاقن ، رتشیب  رد  نآ ، بآ  حطـس  يور  رب  دـشیم و 

لحاس رد  روفو  هب  هدوب و  هایـس  زمرق و  گـنر  هب  یبآ ) رفولین  لـگ   ) هاـیگ نیا  دوشیم . تفاـی  رـصم  ياـههچایرد  رد  هک  دراد  یبآ  رفولین 
. دوشیم هدید  یبرع (1)  جیلخ 

-، دراد دوجو  يدایز  دادـعت  هب  نآ  رد  هک  یناجرم  نایهام  خرـس و  ياهفدـص  زا  یهورگ - یگدـنز  رد  يریثأت  اـًلامتحا  ناـهایگ  عون  نیا 
نیا رگید  تلع  نینچمه  تسا ؛) لیلد  نیمه  هب  خرـس ، يایرد  هب  نآ  يراذگمان   ) تفگ ناوتب  دـیاش  و  دـنیامنیم . هیذـغت  نآ  زا  هتـشاد و 

زا رْزَج  ماگنه  هب  بآ  هک  ایرد  نیا  ِلحاس  ياههرانک  رد  هزور  همه  باتفآ ، ِعولط  زا  شیپ  هک  دشاب  نآ  يرتسکاخ  گنر  دناوتیم  هیمست 
نیا هداد و  ایرد  هب  ار ، ینوگلین  هب  لـیامتم  ِخرـس  ِگـنر  لـحاس ، رـساترس  رد  تمـسق  نیا  هکیروطب  دوشیم ، هدـید  هدومن - شکورف  نآ 

. دیدرگیم لصتم  ایرد ، بآ  زا  یشخب  هب  هکنیا  ات  هتشاد  همادا  نانچمه  اهتمسق  یخرب  رد  عضو ،
لیامت هک  دوب  مولعم  هدج  مدرم  ياهسابل  گنر  رهاظ  زا  میدرک  هدهاشم  ام  هچنآ  میوش  روآ  دای  تبـسانم  نیمه  هب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
هجیتن رد  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  هتـشادن و  یتوافت  اهنآ  کچوک  گرزب و  نایم  هراومه  بلطم  نیا  دـنراد و  خرـس  ياهـسابل  ندیـشوپ  هب 

رس رب  گنر  نامه  هب  یلاش (2)  خرـس و  يدنبرمک  هک  ینکیم  هدهاشم  یلاح  رد  ار  نانآ  هکنیا ) بلاج  ( ؛! دـشاب نانآ  رب  طیحم  نآ  ریثأت 
نیا هنت  الاب  يولج  تمـسق  هدرک و  رب  رد  داـشگ  ینهاریپ  هکیلاـح  رد  دـینکیم  هدـهاشم  ناـنآ  زا  ار  يداـیز  ِناـکدوک  زین  و  دناهتـشاذگ .

رهش نیا  يالاب  حطس  نامدرم  يرهاظ  عضو  رد  زین  بلطم  نیا  تسا . هدیدرگ  نییزت  خرس  گنر  هب  نهاریپ 

« مجرتم . » سراف جیلخ  - 1
« مجرتم . » دنتسبیم رس  رب  اهبرع  هک  تسا  ياهچراپ  نامه  ًارهاظ  لاش ، زا  روظنم  - 2
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. دننکیم هدافتسا  رتشیب  نآ  هب  کیدزن  ای  خرس و  ياهگنر  زا  دوخ  ياهسابل  رد  هک  دوشیم  هدید 

زا رتم ، لامش 675  زا  رتم ، نآ 576  لوط  هک  دوب  ایرد  رب  فِرشُم  برغ  زا  راصح ، نیا  هک  تسا  هتفرگ  رب  رد  یعلض  جنپ  يراصح  ار  هّدج 
. دشابیم رتم  بونج 810  زا  رتم و  یقرش 315  بونج  يوس  زا  رتم و  قرش 504 

هلیـسوب ْرَد ، نیا  ینورب  هراوید  هک  تشاد  مان  هکم » باب   » نآ یقرـش  ِرد  تسا و  هدـش  هیبعت  يرد  راصح ، نیا  ياهتمـسق  زا  کـی  ره  رد 
دای راصح  يرجه  لاس 915  رد  هاشداپ ، نیا  دوشیم ؛ هدید  رصم  ِهاشداپ  يروغ  ِناطلـس  مان  نآ ، رانک  رد  هدیدرگ و  انب  هدش  گنر  گنس 
لاس رد  راصح  نیا  داهن . انب  هدج  يوس  زا  دندرک - زاغآ  ار  قرـش  رامعتـسا  ماگنه  نیا  زا  هک  نایگنرف - هلمح  زا  يریگولج  يارب  ار  هدـش 

دنتفرگ رارق  اههلولگ  شتآ  ریز  نانچنآ  کچوک ، هعلق  نیا  يوس  زا  نانآ  اریز  دـیدرگ ، نآ  لخاد  هب  اـهیلاغترپ  ذوفن  زا  عناـم  يرجه   948
هب هکنانچمه  دـندیدرگ . يراوتم  دـندوب ، هتـشاذگ  اج  ار  دوخ  ياههریخذ  هیثاثا و  هکیلاح  رد  هدـش  شیوخ  ياهبکرم  رب  راوس  ریزگان  هک 

شروی ماگنه  هب  نکیل  دندومن . عافد  دوخ  زا  راصح  نیا  هلیـسوب  رهـش  ناعفادـم ،) ، ) يرجه لاس 1218  رد  هدـج  هب  نایباهو  هلمح  ماگنه 
هک دوب  ببـس  نیدـب  عضو  نیا  دـهد ،! ماجنا  تسیابیم  هک  ناـنچنآ  ار  دوخ  هفیظو  تسناوتن  رهـش  نیا  يرجه  لاس 1274  رد  نایـسیلگنا 
هب ار  مچرپ  نیا  يو  دوب ، زازتها  رد  نآ  يالاب  رب  سیلگنا  مچرپ  هراومه  هک  دوب  ینابداب  یتشک  ياراد  هدـج  رد  یـسیلگنا  يایاعر  زا  یکی 

مچرپ تناـها ، روز و  اـب  تفر و  ـالاب  هدـش  داـی  ِیتـشِک  رب  و  دـیدرگ ! كانمـشخ  رییغت  نیا  زا  سیلگنا  ِلوـسنک  داد ، رییغت  یناـمثع  مچرپ 
وا هناخ  يوس  هب  مدرم  دـندومن .! اپب  ییوهایه  هدـمآ و  نارگ  نانآ  رب  دـندرک ، ادـیپ  عالطا  نآ  زا  مدرم  هکیماگنه  دروآ .! نییاپ  ار  ینامثع 

ياهیتشک هلمح ، نیا  هجیتن  رد  نیاربانب  دندرک . جارات  ار  نانآ  هناخ  دندناسر و  لتق  هب  يوسنارف  لوسنک  هارمه  هب  ار  وا  دندش و  روهلمح 
زاغآ يوسنارف  لوسنک  لتق  هرابرد  ار  یقیقحت  یلع » لآ   » ریما هارمه  هب  دندش و  رضاح  هّکم  رد  سپس  دندش و  روهلمح  هّدج  هب  یـسیلگنا 
رهـش نآ  ناگرزب  زا  یناوارف  دادعت  دنتخیوآ و  راد  هب  هّدج  رازاب  رد  ار  هدج  نامدرم  زا  رفن  هدزناپ  دودح  قیقحت  نآ  هجیتن  رد  هکدـندومن 

ياهروشک يایاعر  ياعدا  هیاپ  رب  ار - هدش  جارات  لاوما  ریظن  دندرک و  دیعبت  ار 
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. دنتفرگ سپ  زاب  تمارغ  ناونعب  دندوب ، هداد  تسد  زا  هنتف  نیا  رد  هک  یجراخ -

رد هک  دوب  یبارعا  هلمح  هجیتن  نیا  دـندروآ و  زرم  نیا  ياهبآ  هب  رگید  راب  يارب  ار  دوخ  ياهیتشک  زین  نایـسیلگنا  يرجه  لاس 1311  رد 
. دندوب هدومن  حورجم  ار  سور  هسنارف و  لوسنک  هدنیامن  دنتشک و  ار  سیلگنا  لوسنک  هلمح ، نآ 

زا یناناملـسم  دوخ  هک  نانیا  تفریذپ و  تروص  یـشروی  هدش  نییعت  هدودـحم  زا  جراخ  هب  یجراخ  ناگدـنیامن  زواجت  هجیتن  رد  نیاربانب 
دب دوخ  نایرهـشمه  ناردارب و  اب  هدز و  تسیاشان  یلامعا  هب  تسد  یجراخ ، يروشک  یناـبیتشپ  تیاـمح و  تلعب  دـندوب ، رهـش  نیا  دارفا 

. دندرکیم يراتفر 
دومن و مکاح  يریگرد  نودـب  ار  یتسود  حلـص و  ناـیاپ  رد  دـش و  رـضاح  ّلـحم  رد  دـمآ و  هکم  زا  نوع » فیرـش  ، » شروش نیا  ماـگنه 

. دندومن كرت  ار  هّدج  یسیلگنا  ياهیتشک 
کیدزن ياههوک  زا  هک  ییاهگنس  هلیسوب  ًابلاغ  اههناخ  نیا  دوبن ، رادروخرب  یّـصاخ  مظن  زا  اههناخ  نیا  هک  دوب  هناخ  ياراد 3500  هّدج 
ياههرانک زا  ًالومعم  ار  هشال  ياهگنـس  دـیدرگیم ، انب  هشال  ياهگنـس  هلیـسوب  اههناخ  نیا  زین  هاگ  دوب و  هدـش  هتخاس  دـشیم  هدروآ  نآ 

نآ ررـض  رایـسب و  نآ  رطخ  نکیل  دوب ، تردق  ماکحتـسا و  تیاهن  رد  تشاد ، هک  یکدنا  رایـسب  تماخـض  اب  دـندروآیم و  تسدـب  ایرد 
ار يزوس  شتآ  دـناوتیم  تعرـس  هب  هدوب و  لاعتـشا  لباق  رفـسف ، يدایز  رادـقم  ندوب  اراد  ّتلعب  اهگنـس  هنوگنیا  اریز  دوب ؛ ریذـپانناربج 

نارود رد  رـصم  ياههناخ  هب  هیبش  رتشیب  هک  دوب  هنیدـم ) هکم و   ) زاجح ياهرهـش  ریاس  ياههناخ  دـننامه  نانآ  ياـههناخ  دـهد .! شیازفا 
ياهنلاس گرزب و  ياهقاتا  اههناخ  نیمه  رد  نکیل  دراد ،- دوجو  ناوارف  اههناخ  نیا  زا  حالّـسلا » قوس   » رد نونکا  مه  تسا - کـیلامم 

- دوشیم هتفگ  نشاور »  » نادب هتـشگ و  لیامتم  نوریب  هب  هک  ییاهنکلاب  دننامه  ضیرع  دنلب و  ییاههرجنپ  دـنلب و  ياهفقـس  اب  یعیـسو 
رب یفلتخم  ياهراگن  شقن و  دوب و  بوچ  زا  اههرجنپ  نیا  سنج  دشابیم -). ینارون  يانعم  هب  یسراف  ياهملک  هک  هدوب  نشور  نآ  درفم  )

هرجنپ ُهن  نآ  رد  دوب و  رتم  هدزناپ  دودـح  رد  هناخ  ِرد  رـس  ِراوید  هک  مدـید  ار  ياهناخ  رهـش ، نیا  ياـههناخ  ناـیم  رد  دوب  هدـش  کـح  نآ 
تـسا تهج  نیدب  دشاب و  راگزاس  دناوتیم  يریـسمرگ  قطانم  عضو  اب  گرزب  ياههرجنپ  هنوگنیا  کش  نودب  هک  دوب  هدش  هیبعت  گرزب 

هک
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هژیو هب  نایگنرف  تنوکس  شخب  رد  نیون  ياهنامتخاس  رتشیب  رد  هکنانچمه  ددرگیم ، زاب  شور  نیا  هب  زین  رـصم  رد  يرامعم  نیون  کبس 

. دوشیم هدید  تسا ، هدیدرگ  انب  نآ  لیمکت  ناتساب و  رصم  ِیسدنهم  لاکشا و  زا  یماهلا  اب  هک  دیدج » رصم   » رد
: هلمج نآ  زا  هک  تسا  یناوارف  ياهنامتخاس  ياراد  رهش  نیا  رد  اشاپ » یلع  دمحم  »

. دومن رکذ  ناوتیم  ار  اهنیازج  یماظن و  ياهناگداپ  و  يرادرهش ) زکرم   ) هیدلبلاراد یتموکح ،) زکرم   ) هیالولاراد
، دوشیم ُرپ  دراد  رارق  رهش  زا  جراخ  رد  هک  ییاههمـشچ  ای  ناراب و  بآ  زا  هک  تسا  یمیدق  ياهرابنا  بآ  هلیـسوب  نآ  رد  یندیـشون  بآ 

اهلاناک ياراد  اههمشچ  نیا  دشابیم . هدافتسا  لباق  ریغ  هجیتن  رد  رتروش و  نآ  بآ  دشاب ، رتکیدزن  ایرد  هب  اههمشچ  نآ  ردق  ره  هکیروطب 
هلـصاف رد  هک  هماغر -»  » همـشچ زا  نآ  بآ  دوب و  هدـیدرگ  اـنب  يرجه  لاس 1302  رد  يرون » اـشاپ  ناـمثع   » يوس زا  هک  دوب  ییاـهیوج  و 

هب تبسن  رهش  نیا  يرادرهش  تسا . هدیدرگ  مدهنم  اهلاناک  نیا  نونکا  مه  هک  دشیم  نیمأت  دراد - رارق  رهـش  نیا  قرـش  يرتمولیک  تسیب 
هجیتن هب  نآ  ِنامدرم  کمک  يرایمه و  نودب  دناوتیمن  تمرم  نیا  هک  دسریم  رظنب  نکیل  هتـشامگ  تّمه  يراجم ، نیا  میمرت  حالـصا و 

ِبآ شورف  هار  زا  نانآ  هجیتن  رد  هدـیدرگن و  حالـصا  یندیـشون  بآ  يراـجم  هک  دـنکیم  اـضتقا  نینچ  نیا  ناـنآ  تحلـصم  اریز  دـسرب ؛
زا رهـش ، نیا  رد  ناشفقوت  ماگنه  هب  رتشیب  نایجاح  دنـسرب . ییاون  هب  فازگ  ياهتمیق  اـب  ناـیجاح ، هب  شیوخ  ياـهرابنا  بآ  اـهنزخم و 

روش ياهزم  ياراد  هشیمه  یگدولآ  رب  هوالع  اهبآ  نیا  دـندرکیم . هدافتـسا  دـشیم  هدروآ  اههاچ  اهلادوگ و  زا  نانآ  يارب  هک  ییاه  بآ 
دراد دوجو  بآ  کمن  ِندودز  هاگتـسد  رهـش  نیا  رد  دندیـسریم .!! تکاله  هب  یگمه  دوبن ، نانآ  اب  دنوادخ  لضف  هکیتروص  رد  هدوب و 

. دشابیم نایگنرف  یضعب  هب  ّقلعتم  هک 
، ام هکیماگنه  هک  تسا  هدـش  بارخ  یلک  روطب  نونکا  مه  نکیل  دـنتخورفیم ، مدرم  هب  هدودز و  ار  ایرد  بآ  کمن  هاگتـسد  نیا  هلیـسوب 

. میدومن لاسرا  زئوس  هب  ریمعت  تهج  ار  اهنآ  زا  يدادعت  میتشاد ، تماقا  هدج  رد 
زا زاجح  تارداص  اریز  تسناد . زاجح  یمومع  ییایرد  زرم  ناونعب  ارنآ  ناوتیم  هکیروطب  دـیآیم ، رامـش  هب  یّمهم  یتراجت  زکرم  هّدـج 

زین نآ  تادراو  دریگیم و  تروص  رهش  نیا 
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، هیودا رطع ، مشیربا ، ياههچراپ  حـیبست ، رـُسی ، ناجرم ، ؤلؤل و  ياهفدـص  رد  نآ  تراـجت  هک  دـسریم  رظنب  ددرگیم . دراو  رهـش  نیدـب 

. دشابیم تسا ، نایجاح  زاین  دروم  هک  هچنآ  شرف و  هداجس ، تسوپ ، فورظ ، تابوبح ،
زا برع  نیمزرـس  نامدرم  یگدنز  هیاپ  هک  اریز  دوب  مدـنگ  درآ  مدـنگ و  هژیو  هب  تابوبح ، هنیمز  رد  رهـش  نآ  مهم  یـساسا و  تراجت  اّما 

دراو رهـش  نیدب  اهینازج ، هواج و  ناریا ، ماش ، رـصم ، دنه ، ياهروشک  زا  لوصحم  ود  نیا  دراد ؛ یگتـسباو  ود  نیا  هب  زین  بونج  ات  لامش 
، دـیدرگیم یهتنم  اهتلود  ياهلوسنک  ياههناخ  هب  اههزاغم  همادا  رد  هک  تشاد  دادـتما  نآ  لامـش  ات  بونج  زا  رهـش ، رازاـب  دـیدرگیم .

رهـش نیا  هناخ  نیرتابیز  ناونعب  ار  هیـسور  یگدـنیامن  هناخ  نایم  نیا  رد  هک  هدـیدرگ  انب  رهـش  شخب  نیا  رد  هّدـج  ياهنامتخاس  نیرتابیز 
ناشن هک  تسا  هتفر  راکب  ییاه  نکلاب  اههرجنپ و  نآ  رد  هدـیدرگ و  انب  ییابیز  بلاج و  کبـس  اب  هناخ  نیا  اریز  دروآ ، رامـش  هب  ناوتیم 

« هفاصُر  » خاک لباقم  رد  هک  درکیم  رّوصت  دوخ  نهذ  رد  ياهدننیب  ره  هکنانچنآ  دوب ، ناتـساب  یبرع  ياهنامتخاس  تَهَّبا  تمظع و  هدـنهد 
زا زکرم  نیا  دوب ، ینابهگن  ِتسپ  يارب  يزکرم  نآ ، رانک  رد  تسا و  هدش  عقاو  هناخ  نیا  لباقم  رد  سیلپ  هاگیاج  تسا . هداتسیا  دادغب  رد 

زکرم زین  نآ  رانک  رد  دومنیم و  ادـج  نایامرفراک  زا  ار  نارگراک  ياهداس  یبوچ  ِعناـم  هلیـسوب  هک  دوب  هدـیدرگ  لیکـشت  یکچوک  قاـتا 
. تشاد رارق  فارگلت 

زین ناکرت  اهیراخب و  نایناریا ، اهيدنه ، اهیتومرضح ، نایموب ، رب  هوالع  هک  دندادیم  لیکشت  نآ  ِیموب  نامدرم  ار  هّدج  رهـش  ناناگرزاب 
. دشیم مرگ  ناش  تراجت  رازاب  جح  مسوم  رد  اهنت  هورگ ، نیا  نکیل  دنتشاد ، تیلاعف 

هدش دای  هاگتـسد  اب  دمآیم و  رد  تکرح  هب  تفن  يژرنا  هلیـسوب  نآ  ياهخرچ  هک  تشاد  یهاگتـسد  اهکرت  زا  یـصخش  رهـش  بونج  رد 
دوب و يدیجم ) شورق  هس   ) اب ربارب  درکیم  تفایرد   (1) هّقا ) هس  لداعم   ) هدج هنامیپ  ره  لباقم  رد  هک  يدزمتسد  درکیم و  درآ  ار  تالغ 

. تشاد ار  دوخ  یگدنز  هرادا  هاگتسد و  دایز  ِجرخ  لباقم  رد  كدنا  دمآرد  تیاکش  هتسویپ  نآ  ِبحاص  لاح  نیا  اب 
نکیل تسا  هدیدرگن  مالعا  یمسر  تروصب  نونکات  ناشدادعت  رهش  نیا  ّتیعمج 

م. دشابیم . مرگ  لداعم 435  يرصم  لطس  ره  هک  هدوب  يرصم  لطس  لداعم 234  هّقُأ  - 1
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، اهیتومرـضح ناـیناریا ، دـننام : برع  ریغ  ناناملــسم  زا  ناـنآ  رفن  رازه  هد  دـننزیم : نـیمخت  رفن  رازه  هاـجنپ  دودـح  رد  ار  نآ  تـیعمج 

ناکرت ار  نانآ  رتشیب  دـشیم ، نایب  نآ  زا  شیب  یمک  ای  رفن  دـصکی  دودـح  رد  ناشدادـعت  هک  نایگنرف ، اـما  دـندوب ، اـهیراخب  اهيدـنه و 
. دندادیم لیکشت 

، هینج نویلیم  کـی  دودـح  رد  ناـنآ  زا  یخرب  یهاـگ  هکیروـطب  تشاد  رارق  ناـیجراخ  نیمه  تسد  رد  ًاـبیرقت  رهـش  نیا  ییاراد  تورث و 
ًاصوصخ رهـش  نیا  مدرم  نایم  رد  دندادیم  ناشن  دوخ  زا  راک  ماگنه  رد  هک  یـشوج  بنج و  تیلاعف و  اب  هورگ  نیا  اریز  دنتـشاد ، هیامرس 

زا اـبلاغ  زین  رهـش  نیا  ناـنارقیاق  ناربراـب و  یتح  هک  اـجنآ  اـت  دوب ، بیجع  بیرغ و  یبـلطم  دوب ،] هدرتـسگ  ناـنچ  اـهتیلاعف  نیا   ] هورگ نآ 
. دیدرگیم لیکشت  نامالغ  ای  اهیتومرضح و 

زا رتشیب  نانآ  هنیزه  دندوب و  لیصحت  هب  لوغشم  درگاش  داتشه  دودح  نآ  رد  هک  حالـصالا » هسردم   » تسخن دوب ، هسردم  ود  ياراد  هّدج 
رد درگاش  تسیب  دصکی و  دودح  رد  دوب و  یتلود  ياهسردم  هک  هیدشرلا » هسردم   » يرگید دیدرگیم ، نیمأت  رهش  مدرم  ياهکمک  هار 

. دنتشاد لاغتشا  لیصحت  هب  نآ 
یکرت یبرع و  نابز  ِنتشون  ندناوخ و  باسح و  زا  هداس  یحطس و  تامولعم  يرادقم  دیدرگیم ، سیردت  هسردم  ود  نیا  رد  هک  یـسرد 

. دمآیم رامش  هب  رصم  فاقوا  ياههناخ  بتکم  زا  رتنییاپ  رایسب  نانآ  شزومآ  حطس  یلکروطب  دوب و 
مولعم مدرک ، لاؤس  ولبات  نآ  هرابرد  نآ ،) هناخپاچ  حالـصالا و  همانزور   ) دوب هدش  هتـشون  نآ  رب  هک  مدـید  ار  ییولبات  رهـش  نیا  رازاب  رد 
دوجوب يوس  زا  ًادّدجم  نآ ، زا  مدرم  لابقتـسا  مدع  ّتلعب  نکیل  دوب ، هدرک  راکب  زاغآ  ینامثع ، ِنامرف  نالعا  زا  سپ  زکرم  نیا  هک  دیدرگ 

نودب هناخپاچ  نونکا  مه  هدرک و  تعجارم  لوبناتسا )  ) هناتـسآ هب  دوب  اهکُرت  زا  یـصخش  هک  نآ  هدنـسیون  هدیدرگ و  لیطعت  نآ ، هدنروآ 
و دوب . نوگانوگ  ياهداژن  زا  ياهتخیمآ  هّدـج ، نانکاس  میدـش  روآ  دای  نیا  زا  شیپ  هک  روطنامه  دوب . لـیطعت  ناـنچمه  یتیلاـعف  هنوگره 
رد داوس ، حطـس  یمومع و  شزومآ  رظن  زا  هکیروطب  دوب ، هدروآ  دوجوب  ناـنآ  رد  ییادـتبا  یگداـس و  تلاـح  ناـنچنآ  میلقا  نیا  تعیبـط 

. دنتشاد ییاناوت  باسح  زا  ياهداس  شرامش  ای  همان و  نتشون  هب  اهنت  نانآ ، زا  یخرب  هاگ  هک  يّدح  هب  دنتشاد  رارق  ینییاپ  رایسب  حطس 
دجسم یکلام و  یعفاش ، یفنح ، دجسم  دوب ، دجسم  راهچ  ياراد  رهش  نیا 
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. دمآیم رامش  هب  رگید  دجاسم  نایم  رد  دجسم  نیرتگرزب  دجسم  نیا  هک  هشاکع » يدیس  »

رهـش كرمگ  نادـیم  رد  کـچوک  هتناـکول )  ) ياهناـخنامهم هک  دوشیم  هتفگ  زین  دوب و  یکچوک  رایـسب  نادـنملاسهناخ  ياراد  رهـشنیا 
. مدیدن ار  نآ  بناج  نیا  نکیل  هتشاد  دوجو 

« فیـصن دـمحم  دیـس   » بانج صخـش  نیا  نونکا  مه  هک  دـیدرگیم  هرادا  فیرـش  هدـنیامن  و  یلاو ) هدـنیامن   ) ماـقم مئاـق  هلیـسوب  هّدـج 
دـشیم و رـصحنم  اهگرمگ  دـمآرد  هب  ًابلاغ  هک  دوب  یتموکح  یلام  لیاسم  رادهدـهع  رهـش  نیا  رد  یلاو ) نیـشناج   ) ماقم مئاـق  دـشابیم .

. ددرگیم دروآ  رب  لاس  رد  ینامثع ) هینج  رازه  هاجنپ   ) دودح رد  رثکادح  هار  نیا  زا  تلود  دمآرد 
دوخ یهدنامرف  زا  هک  یماظن  يورین  زجب  دوب ، اهبرع  ياهراک  لیاسم و  هّیلک  رادهدهع  دشابیم و  فیرـش  هدنیامن  هک  يرگید  صخـش  اّما 
رهش نادب  هکم ، ّتیمها  ّتلعب  يرجه  لاس 1280  یلاوح  رد  نکیل  درکیم ، یگدنز  هّدج  رد  نیا  زا  شیپ  زاجح  یلاو  دنتفرگیم . روتسد 

. تفای لاقتنا 
هّدج ردنب  زا  يریوصت 

بنج و نیا  هک  يروطب  دوشیم  هدهاشم  هدج  رد  یمیاد  تکرح  جح  مسوم  ماگنه  هب 
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ای نیفوطم و  دنـسریم ، هّدـج  ِكرمگ  ياـهرد  يوـلج  هب  هکیناـمز  ره  ناـیجاح  ددرگیمن و  عـطق  هاـگچیه  تسا و  يزور  هنابـش  شوـج 
رـس ار  دنربیم ) ار  فوطم  مان  روظنم   ... ) نالف جاجح  ای  و  نالف ...  جاح  يادـن  هتـسویپ  هدوب و  نانآ  راظتنا  رد  هراومه  نانآ ، ناگدـنیامن 

هب هدـش  دای  دارفا  سپ  دـبلطیم ، شیوخ  يرای  هب  هدرک و  ادـص  ار  وا  دـنادیم ، ار  شیوخ  فوطم  مان  دورو  ماـگنه  هب  یجاـح  ره  هداد و 
هب شیوخ  هارمه  هب  ار  وا  همانرذگ ، هژیو  تمـسق  هب  صخـش  نآ  دورو  مالعا  زا  سپ  هتفرگ و  ار  شاهمانرذگ  هدـمآ و  وا  يرای  هب  تعرس 
وا لاقتنا  رب  دزمتسد  نازیم  هلصاف  نیا  رد  دربیم و  رس  هب  اج  نآ  رد  ار  يزور  ود  ای  کی  یجاح  ره  دنََربیم . هدیدرگ  نییعت  شیپ  زا  لزنم 

هدیرخ و وا  يارب  ار  نآ  دنتشاد ، هواجک  هب  زاین  هکیتروص  رد  و  دندرکیم ؛ ایهم  وا  يارب  رتش  ای  رطاق و  لیبق  زا  ار  یبوکرم  دشیم و  نییعت 
. دندومنیم هکم  یهار  ار  يو  سپس 

لمح ار  راب  هک  يرتش  هنیزه  نینچمه  دوب . هینج  کی  هکم  ات  زین  نابراس  دزمتـسد  یـسیلگنا و  هینج  کی  طـسوتم  روطب  هواـجک  ره  هنیزه 
. دندیسریم هنیزه  نیا  ربارب  ود  هب  لصف  نیا  رد  الومعم  راد  هواجک  ياهرتش  نکیل  تسا  رادقم  نیمه  ربارب  زین  دنکیم 

اّوَح نامردام  ربق  هدج و  ناتسربق 

رَد رب  دوب و  هدش  هدیشوپ  نآ  فارطا  دنلب  يراصح  هلیسوب  هک  تشاد  دوجو  نایحیسم  هب  ّقلعتم  یناتسربق  بونج ، يوس  زا  رهش  جراخ  رد 
هب رهش ، ِیقرش  تمس  رد  ناناملسم  ناتسربق  اّما  دادیمن . نایحیسم  زا  ریغ  هب  ار  نادب  دورو  هزاجا  هک  تشاد  دوجو  بارعا  زا  ینابهگن  نآ 

تـسا يراصح  ياراد  ناتـسربق  نیا  دوب ؛ هدش  عقاو  تسا  هّکم » باب   » هب فورعم  هک  نآ ، ِیقرـش  ِرد  زا  رتمولیک  کی  دودح  رد  ياهلـصاف 
نیا ِرد  رب  بارعا  ریغ  بارعا و  زا  گرزب  کـچوک و  ینایادـگ  جـح ، مسوم  ماـگنه  هب  دـشابیم و  ناتـسربق  نیا  برغ  زا  نآ  يدورو  هک 

دودـح رد  نآ  ِلوط  هک  ار  یلیوط  زارد و  یهاگمارآ  دوخ  لباقم  رد  دـیوش ، دراو  ناتـسربق  هب  رد  نیا  زا  رگا  دوشیم ؛ هدـهاشم  ناتـسربق 
هاگمارآ ربق ، نیا  هک : دوشیم  هتفگ  دـینکیم . هدـهاشم  تسا ، رتم  هس  دودـح  رد  نآ  ضرع  رتم و  کی  نآ  عافترا  رتم و  هاجنپ  دـصکی و 

نآ یبونج  تمس  زا  هک  تسا  هدش  هتسب  یتانق  هیبش  رتشیب  ربق  نیا  دشابیم . اّوَح  نامردام 
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. تسین دوجوم  تسا و  هدیدرگ  رسک  عبرم  زا  تسا  ربق  يوس  زا  هک  نآ  یلامـش  راوید  تسا و  هدش  هطاحا  عبرم  کی  زا  راوید  هس  هلیـسوب 

رارق ياهرجنپ  هدـش ، دای  ياهراوید  زا  کی  ره  رد  دـشابیم ؛ هزادـنا  نامه  هب  مه  نآ  عافترا  تسا و  رتم  راـهچ  اـهراوید  زا  کـی  ره  لوط 
یگدـمآرب الاب ، تمـس  زا  نآ  هنایم  رد  هک  تشاد  دوجو  رتم  هس  دودـح  عافترا  هب  يراوید  لامـش ، يوس  زا  لیطتـسم  نیا  ناـیاپ  رد  دراد .

. تسا هتفرگ  رارق  هدُرم  ياپ  ود  فرط  رد  هک  تسا  ياهنوگ  هب  ربق  يور  رب  هرجنپ  نیا  هک  دوب  ياهرجنپ  نآ  ریز  رد  دراد و  دوجو 
يارب نانآ  تسد  هراومه  دـننکیم و  ییامنهار  هاگمارآ  نیا  ياپ  ود  ای  رـس و  هاـگیاج  هب  ار  امـش  هک  دـینیبیم  ار  یناـسک  ربق ، ياـهتنا  رد 

زا نآ  يدورو  هک  تسا  هدـیناشوپ  يدـبنگ  ار ، رـس  يوس  زا  هاـگمارآ  نیا  موس  کـی  دودـح  رد  تسا . زارد  دارفا  يوـس  هب  یلوـپ  نتفرگ 
هلیـسوب نآ  يور  هک  دراد  دوـجو  بوـچ  زا  ياهروـصقم  نآ ، هناـیم  رد  دوـشیم . زاـب  ربـق  يوـس  هب  هرجنپ  ود  نآ  زا  تسا و  برغ  يوـس 

ام يارب  هربـقم ، مداـخ  هلیـسوب  دوب و  هدـش  عقاو  دـبنگ  ِرَد  ربارب  رد  هک  تشاد  يرَد  هروـصقم  نیا  تسا ، هدـش  هدیـشوپ  یمـشپ  ياهچراـپ 
«. تسا فیرش  رس  هاگیاج  هطقن  نیا  : » تفگ وا  دش ؛ هدوشگ 

رتم کی  دودـح  رد  اهنآ  زا  کـی  ره  لوط  دراد و  رارق  نآ  رد  قاـمخچ  گنـس  عون  زا  گنـس  ود  هک  مدـید  مدرک و  هدـهاشم  ار  نآ  سپ 
. تسا

نارود رد  هدوب  هاگراتشک  مییوگن  هکیتروص  رد  دوب و  ناگدرم  يارب  یگنـس  یتوبات  هب  هیبش  رتشیب  تشاد و  خاروس  طسو  زا  اهگنـس  نیا 
ناونعب مالـسا  زا  شیپ  تسا  نکمم  ناکم  نیا  تشذـگ  مرطاخ  هب  هک  دوب  اج  نیا  رد  تسا . هدوب  اهینابرق  میدـقت  يارب  یهاـگیاج  میدـق 
تدابع ار  مدآ  نب  ثیـش  دـنزرف  عاوس »  » و لیذُـه »  » هکنانچمه تسا  هدـیدرگ  تدابع  ّلحم  هعاـضق »  » يوس زا  رـشبلا ، ّما  ءاّوَح  زا  يداـمن 

لیذه ماش و  لیذه  : » دوشیم هتفگ  نونکا  مه  هکنانچمه  هتـسیزیم  هّکم  لامـش  بونج و  رد  لیذه  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دـناهدرکیم .
و قوعی »  » و ثوغی »  » ای ّدو ،» «، » ریمح «، » نادْـمَه «، » دارم «، » بلک  » ياـههلیبق هکناـنچ  نآ  هدوب  ود  نیا  ناـیم  رد  هعاـضق »  » نکـسم و  نمی »

: تسا هدومرف  زین  دنوادخ  و  دناهدوب ) ثیش  نب  عاوس  نادنزرف  دننکیم ، اعّدا  هک  هچنآ  رب  انب  نانیا  . ) دناهدرکیم تدابع  ار  رسن » »
(23 حون :  ) ًارْسَنَو َقوُعَیَوَثوُغَی  َالَو  ًاعاَوُس  َالَو  ًاّدَو  َّنُرَذَت  َالَو  ْمُکَتَِهلآ  َّنُرَذَتَال  اُولاَقَو 
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رد زین  ارنآ  دندوب ، هتفرگ  ینانوی  ناتسرپ  هراتس  تناید  زا  هک  هچنآ  نمض  برع  موق  نیا  تسا  نکمم  تسا ، رادقم  نیا  هب  هک  ربق  لوط  اما 

ار هرهز »  » همـسجم نایم  نآ  زا  هک  دـناهتخاس  ناگراتـس  زا  ار  ییاه  همـسجم  ناینانوی  اریز  دنـشاب ، هدـینادرگ  لومعم  موسرم و  دوخ  ناـیم 
همّسجم نیا  دنتفگیم .» نادمُغ )  ) نادب هک  دومن  انب  ءاعنـص  رد  ار  نآ  كاحض (1)  : » دنیوگیم زین  برع  ناراگن  خیرات  درب ، مان  ناوتیم 

. دیدرگ مدهنم  شتفالخ ، ماگنه  رد  نافع  نب  نامثع  هلیسوب  هکنیا  ات  دوب  رادیاپ  نانچمه 
دوجو ینامثع )  ) هّیلَع تلود  نیمزرس  رد  نونکا  مه  یلیوط  روبق  نآ  هجیتن  رد  هک  دنتخاسیم  یلیطتسم  ياهمّسجم  زین  خیرم  يارب  ناینانوی 

هک هدوب  قاوق » یلوتانا   » هلکسا کیدزن  لوبناتـسا )  ) هّیلع هناتـسآ  رد  نونکا  مه  ربق  نیا  تسا  ناینانوی  تلود  راثآ  ریثأت  هجیتن  رد  هک  دراد 
نایحیـسم و ناناملـسم ، دزن  ربمایپ  نیا  تسا . ربمایپ  عشوی »  » هاـگمارآ ربق ، نیا  دوشیم : هتفگ  هک  دـشابیم  رتم  تسیب  دودـح  رد  نآ  لوط 

مکح هکنیا  ات  تسا ؟ هدماین  نیمزرس  نیا  هب  مه  رابکی  يارب  یّتَح  عشوی  هک  دنادیم  یـسک  هچ  سپ  تسا . مرتحم  هزادنا  کی  هب  نایدوهی 
« حوـن كرک   » رد نینچمه  تسا . هتـشاد  دوـجو  نایحیـسم  دورو  زا  شیپ  راـید  نـیا  رد  هـک  تـسا  یتـسرپ  تـب  راـثآ  زا  ربـق  نـیا  دـیامن .
- مالـسلا هیلع  حون - ترـضح  ربق  دننکیم  اعّدا  هک  دراد  دوجو  رتم  یـس  یبیرقت  لوطب  يربق  ۀلحز ) هقلعم   ) یکیدزن ماش ، رد  ياهدکهد  )

: تسا هتفگ  هدرک و  دای  نآ  زا  دوخ  همانرفس  رد  مه  ریبُج » نبا   » تسا و
هب نآ  لوط  هک  دراد  دوجو  ربمایپ  ثیش  مانب  يربق  زین  قشمد  هموح  رد  هک  تسا  هدرک  يروآدای  هدربمان  نینچمه  تسا ، عاب  یس  نآ  لوط 

. دسریم عاب  لهچ 
تهج نکیل  تسا . روهـشم  یعاّرلا » نسح   » ربـق هب  هک  دراد  دوـجو  يزارد  هاـگمارآ  سدـقملا ، تیب  یکیدزن  رد  هک  دوـشیم  هتفگ  زین  و 

، تسین صخشم  بناج  نیا  يارب  نآ  يراذگمان 

یناریا ناراگن  خیرات  و  دنهدیمتبسن » ودب  ار  یساسایب  ياههتفگ  هدوب و  نمی  ناهاشداپ  زا  كاحض  : » دناهتفگ برع  ناراگن  خیرات  - 1
«. تسا هدیسر  یهاشداپ  هب  دالیم  زا  لبق  متشه  نرق  دیشمج  زا  سپ  هک  دوب  قاهدزا »  » وا مان  دوب  یناریا  ناهاشداپ  زا  هدربمان  : » دنیوگیم

نکمم هک  دناهداد  تبـسن  ودب  دناهدرک ، نایب  ناشکاحـض  هرابرد  برع  هچنآ  زا  شیب  ار  ياهیاپ  نودـب  ساسا و  یب  ياههتفگ  هورگ ، نیا 
. دشابن یکی  نایناریا  كاحض  نآ  اب  تسا 
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97 ص :
، دـشاب تسرد  هتفگ  نیا  هکیتروـص  رد  و  تسا .)؟(  هدوـب  مالـسلا - هـیلع  یـسوم - ترـضح  ناـپوچ  صخـش  نـیا  ناـنآ  هـتفگ  رباـنب  اـما 

رود دـشاب ، هدوب  تیلهاج  نامز  رد  سدـقم  ياههمّـسجم  زا  یکی  اّوَح  ربق  هکنیا  ناکما  نیاربانب  دـشاب ؛ هتـشاد  زین  يرگید  مان  تسیاـبیم 
هجیتن رد  هک  ار  ییاههمـسجم  دودز و  نیمزرـس  نیا  زا  ار  یتسرپ  تب  كرـش و  راثآ  یمامت  دومن  روهظ  مالـسا  هکیماگنه  دسریمن . رظنب 

ریثات نکیل  دروآ ، باسح  هب  زین  ار  همّسجم  نیا  اهنآ ، هلمج  زا  ناوتیم  هک  دومن  مدهنم  ار  یگمه  دوب ، هدمآ  دوجوب  ناتـسرپ  تب  تلود 
تخاس نامز  زا   ) هک دناهدرک  ثادحا  نآ  زارف  رب  زین  ار  يدبنگ  ببـس  نیمه  هب  هدـنام و  یقاب  مدرم  نیا  لد  رد  ردام ، ناونعب  نانچمه  نآ 
هداوناخ يارب  هک  ییاههاگمارآ  هکنانچمه  دشابیم ؛ مدرم  يارب  یهاگترایز  ینامز  هچ  زا  مینادب  هکنیا  ات  میرادـن ) تسد  رد  یعالطا  نآ 

رد هطوطب » نبا  . » دوب يدـبنُگ  نینچ  ياراد  دـندرکیم  انب  زین  داب ،- دورد  مالـس و  ناشدـج  رب  نانآ و  رب  هک  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
نیرتگرزب زا  تسا . هدرکن  رکذ  یبـلطم  ربـق  هراـبرد  نکیل  تسا ، هدرک  داـی  دـبنگ  نیا  زا  يرجه  متفه  نرق  رد  شیوخ  فورعم  هماـنرفس 

هدومن و لقن  تسا ،- هدـیدرگ  ماجنا  يرجه  لاـس 587  هب  هک  دوخ - همانرفـس  رد  ریبج » نبا   » هک تسا  یبلطم  ربق ، نیا  یگتخاـس  لـِیالد 
: تسا هتشون 

ُّما ِءاّوح  لزنم  هاگفقوت و  لحم ، نیا  هک  دوشیم  هتفگ  هدیدرگ و  انب  نآ  رب  لاسنهک  يدـبنگ  هک  دراد  دوجو  یهاگیاج  هّدـج )  ) نآ رد  «و 
«. تسا رتاناد  ادخ  دندرک و  انب  وا  لضف  تکرب و  ناونعب  ار  نامتخاس  نیا  سپ  تسا ، هدوب  هکم  يوس  هب  شتکرح  ماگنه  هب  رشبلا 
ییاهنیمزرس رد  هژیو  هب  تسا ، هدرک  ور  ریز و  ار  نآ  هدروآ و  دوجوب  نیمز  حطـس  رد  نافوط  هک  یتارییغت  زا  رظن  فرـص  تروص ، ره  رد 

هریزج رد  مالسلا  هیلع  مدآ  هارمه  هب  اّوَح  هک : میوشیم  لیاق  هدش  اون  مه  برع  ناراگن  خیرات  اب  تسا ، هدوب  ریگبآ  هک  هقطنم  نیا  دننامه 
تشذگرد هّدج و  هب  نانآ  ندیسر  یگنوگچ  زین  هراق و  هب  هریزج  زا  نانآ  لاقتنا  یگنوگچ  زا  رظنفرص  هدمآ و  دورف  نالیس ) « ) بیدنارس »

- نایحیسم هتفگ  ربانب  ای  فیخ و  دجسم  ای  سیبقوبا  هوک  رد  وا  نفد  مالسلا و  هیلع  مدآ  ترضح  توف  سپس  ناکم  نیا  رد  نآ  نفد  اّوَح و 
هک یگنس  هعطق  ریز  رد  شندش  نفد  نآ و  رد  وا  توف  سدقملا و  تیب  يوس  هب  وا  تکرح  »
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98 ص :
: دشاب دنهدیم -» رارق  سیدقت  دروم  ارنآ  نونک  ات  هک  تمایق » ياسیلک   » رد ینعی  اجنآ  رد 

(1) دـشابیم .» اّوَح  ربق  هب  طوبرم  ازارد  نیا  اب  هاگیاج  نیا   » دـنلیاق هک  تسا  موق  نیا  ياعدا  دـنک ، لوبق  دـناوتیمن  نهذ  هک  یبلطم  نکیل 
مارتحا دروم  هک  تسا  مزال  هدوب و  همه  ردام  وا  اریز  هتـساکن  اّوَح  هب  ام  مارتحا  زا  ام  يوس  زا  ربق  نیا  تّحـص  نتفریذـپن  اب  تروص  ره  رد 

، دبنگ نیا  مادهنا  زین  هکم و  رد  ناحلاص  رازم  ياهدبنگ  ندرک  مدهنم  زا  سپ  قیفرلا » نوع   » فیرـش هکیماگنه  تهج  نیدب  و  دشاب . همه 
. دشابیمن ناناملسم  ردام  طقف  اّوَح  اریز  دندناوخ  تسیاشان  ار  راک  نیا  دندرک و  ضارتعا  یگمه  اهلوسنک  اهتلود و  ناگدنیامن 

، ار یـضعب  هتفگ  نیاربانبمزاسن  اهر  قیقحت  یـسررب و  نودـب  ار  بلطم  نیا  هک  دـهدب  هزاجا  نم  هب  روطـس  نیا  هدـنناوخ  هک  مراودـیما  - 1
: تسا هتفگ  روهـشم  قرـشتسم  يوسنارف و  یملع  یمداکا  وضع  نویرناه  ویـسم  منکیم : لقن  اـجنیا  رد  اوح  مدآ و  ترـضح  لوط  هراـبرد 

مدآ هّدام  ِناونع  لیذ  سورال ، مجعم  تسا .» هدوب  صوب  عبر  هس  مدـق و  ءاوح 118  لوط  ابیرقت و  رتم  صوب 37  مدق و 9  مدآ 123  لوط  »
ار عارذ  زا  روظنم  نکیل  تسا » هدوب  وا  اب  بسانتم  ریزگان  زین  اّوَح  لوط  هک  هدوب ، عارذ  تصـش  مدآ  لوط  : » دناهتفگ هراب  نیا  رد  اهبرع  اما 
رد یتـسد  ِعارذ  ره  لوط  نیارباـنب  سپ  دـشاب ، یتـسد  عارذ  مییاـمن  ضرف  هکیتروص  رد  تسا . یعارذ  عون  هچ  زا  هک  مینادیمن  اـجنیا  رد 

ناونع نویرناـه  ویـسم  هلیـسوب  هک  تسا  يرادـقم  زا  رتمک  رایـسب  هک  هدوب  رتـم  مدآ 24  لوط  هجیتـن  رد  هک  تسا  رتمیتناـس  لـهچ  دودـح 
. تسا هدیدرگ 
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99 ص :

هّدج هب  ویدخ  ندیسر 

هرحب يوس  هب  ناکم  نآ  زا  شتکرح  و 

رد نّیرز  یگرب  فیرـش ، جـح  هضیرف  ماجنا  تهج  يرجه  لاس 1327  هجحلا  يذ  لوا  هبنـش  هس  زور  رد  هدج  هب  ویدـخ  ییامرف  فیرـشت 
دندروآ يور  ردنب  نآ  يوس  هب  هورگ  هورگ  هتسد و  هتـسد  مدرم  درک ، عولط  باتفآ  زور  نیا  رد  هکیماگنه  دیآیم . رامـش  هب  هّدج  خیرات 

راظتنا رد  هدرک و  زارد  ار  دوخ  ياهندرگ  ایرد  ضرع  يوس  هب  یگمه  دـندشیم و  هدـهاشم  موق  ناگرزب  ناـنآ ، شیپاـشیپ  هک  یلاـح  رد 
و کب » لصیف  «، » کب یلع   » نایاقآ تارضح  رهظزادعب  هس  تعاس  دودح  رد  دندوب . بوبحم  ِیسابع  نیا  لماح  ِیـصاصتخا  ِیتشک  ندید 

رـضاح تیالو  یچ  بوتکم  بانج  هّدج و  رد  رقتـسم  ِینامثع  ياهورین  هدنامرف  ماقم ، مئاق  هارمه  هب  هّکم  فیرـش  نادنزرف  دیز » فیرـش  »
باـنج رادـنامهم  ناونعب  تشاد و  میدـقت  ویدـخ  روضح  هب  هّیلع  تلود  زا  تباـین  هب  ار  مدـقم  ریخ  مالـس و  یچ  بوـتکم  باـنج  دـندش ،

هدنیامن فارگلت ، تسپ و  ریدم  نایاقآ  تارـضح  وا  زا  سپ  دش ؛ یفرعم  دنتـشاد - فیرـشت  زاجح  ياهنیمزرـس  رد  هک  یتّدـم  رد  ناشیا -،
ندـش کیدزن  زا  یتمالع  هنوگ  ره  هکنآ  زا  شیپ  نانیا  دنتـشاد . روضح  ینامثع  تلود  نادـنمراک  رگید  يویدـخ و  ینار  یتشک  تکرش 
مدـقم ییامرف  فیرـشت  زا  لابقتـسا  ناونعب  ایرد  ياههمین  ات  دـندش و  راوس  اهقیاق  رب  دنـشاب ، هتـشاد  وا  ناـهارمه  ویدـخ و  لـماح  یتشک 

زین ار  هّدـج  ياهبآ  رد  رقتـسم  ینامثع  یگنج  یتشک  باـتفآ ، عولط  زا  شیپ  نیا  رب  هوـالع  دندیـشکیم . راـظتنا  دـندوب و  هدـمآ  شفیرش 
ناوراک زا  لابقتسا  تهج 
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100 ص :
. دندوب هداد  لیسگ  اهبآ  رد  رتشیب - ای  هتعاس  تفه  ياهلصاف - رد  ویدخ  ینویامه 

کی رد  هکنیا  ات  دـیدرگیم ، رتکیدزن  رتکیدزن و  نانچمه  دـیدرگ و  ناـیامن  قفا  رد  یتشک  دود  رهظزادـعب ، تفه  تعاـس  دودـح  رد 
. تفرگ ولهپ  تشه  تعاس  ینعی  دعب  تعاس 

هّیلع تلود  کـیربت  هفیلخ و  فرط  زا  مالـس  غـالبا  مدـقم و  ریخ  تهج  یتـلود  لاـجر  فارـشا و  دـندمآ و  شیپ  اـهقیاق  ماـگنه  نیا  رد 
هداشگ و ییور  اب  نانآ  اب  دروخرب  نیا  رد  ویدخ  دـندیدرگ . بایفرـش  ویدـخ  روضح  هب  یلاو ، تلود  فیرـش و  بانج  مالـس  و  ینامثع ) )

ياهیگژیو رب  انث  رکـش و  زا  ناشن  ناشنابز  هکیلاح  رد  یتعاـس  زا  سپ  دومن . غـالبا  ناـنآ  هب  ار  دوخ  رکـشت  درک و  دروخرب  هناتـسود  رـشب 
. دندرک تعجارم  دوب ، ایوگ  ویدخ  ترضح  یبدا  یقالخا و 

یماـمت دوـب و  هتـسب  دوـخ  رب  لـحاس )  ) یکـشخ يوـس  زا  ار  نیذآ  نیرتـهب  يرادرهـش  هناـخ  هک  درک  بورغ  یلاـح  رد  زور  نـیا  باـتفآ 
ياهغارچ اب  اهقیاق  دـندرکیم و  ینکفا  وترپ  نوگاـنوگ  ياـهرون  اـب  اـیرد ، يوس  زا  یتّیلم  داژن و  ره  زا  اـهیتشک )  ) يراـخب ياـهبکرم 

هک دوب  ییانثتسا  یبش  زور و  یلک  روطب  دندوب و  هداد  لفحم  نیدب  ار  یّصاخ  ییابیز  نامسآ ، رد  نشور  ییاههراتـس  دننامه  دوخ  نشور 
هنامیرک تاذ  هب  تبـسن  هّیلع  تلود  زا  ار  یتیانع  هّجوت و  نانچ  نآ  هظحل  نآ  ات  نانآ  دندوب ، هدـیدن  ار  نآ  دـننامه  زور  نآ  ات  هّدـج  مدرم 
يرگید يارب  نونکات  تشاد  ناشیا  يالاو  ماـقم  شیاـسآ  یتحار و  هب  تبـسن  هک  ار  یماـمتها  هنوگنیا  زین  فیرـش  تلود  هدـیدن و  ناـشیا 

. تسا هدرک  رایتخا  دشاب - وا  رادهگن  دنوادخ  هک  سابع - دننامه  دوخ ، میرک  هناخ  جح ، يارب  دنوادخ  ار  يدرم ! هچ  دوب . هدرکن  لوذبم 
نانآ فوفـص  هب  مدرم  ریاس  دننامه  هتـشادرب و  شیوخ  رـس  زا  ار  یهاشداپ  جات  داد ، باوج  ار  وا  سپ  داد  ادن  ار  شیوخ  يادخ  وا  يرآ !

رب داد و  رارق  شیوخ  فاحل  ار  نامـسآ  دیباوخ ، كاخ  يور  رب  دیدرگ و  کیرـش  نانآ  ياذغ  رد  درک و  نت  هب  ار  نانآ  سابل  دش و  دراو 
- دشیمن عطق  نآ  ياهداب  درگ  هک  یخالگنس  کشخ و  تخس ، یهار  رد  بش ، يامرس  باتفآ و  ترارح  رد  دش ، راوس  تخس  بوکرم 
وا زا  شتیانع  دـشاب ، وا  هارمه  دـنوادخ  تیانع  رَظَن و  هک  درادـن  یبجعت  سپ  تشاد ، یمرب  ماگ  دوب - رامـش  یب  نآ  ياهرطخ  هکناـنچمه 

هدرک و يرادساپ 

هّدج هب  ویدخ  www.Ghaemiyeh.comندیسر  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 500زکرم  هحفص 108 

http://www.ghaemiyeh.com


101 ص :
. دننک دای  وا  زا  لیلجت  مارتحا و  اب  دیامن و  لیم  وا  يوس  هب  مدرم  بلق 

زا یهوـبنا  ّتیعمج  دـندوب و  دـمآ  تفر و  لاـح  رد  يرادرهـش  نادـیم  رد  نازابرـس  هـجحلا ، يذ  مود  هبنـشراهچ  زور  مد  هدـیپس  زا  شیپ 
. دندوب هدمآ  درِگ  رگید  ییوس  زا  هشیب (1)  نازابرس  یتلود و  نازابرس  ییوس و  زا  ویدخ  رادساپ  نازابرس 

ار دوخ  ياههلولگ  رهـش  ياههناخپوت  دـش و  هدـیمد  روپیـش  دـیدرگ . نایامن  ایرد  رد  ویدـخ  ِلماح  ِيراـخب  یتشک  باـتفآ ، عولط  زا  شیپ 
لّوا همین  رد  ویدخ  رادساپ  نازابرس  هک  يروطب  دندوب ، هدرک  ییارآ  فص  لکش  یضیب  تروصب  نازابرس  ماگنه  نیا  رد  دندومن . کیلش 

رقتسم نآ  رد  هدش و  ُرپ  هشیب  نازابرس  هلیـسوب  رگید  مین  هّیلع و  تلود  نازابرـس  زا  یمین  ار  دوب  مینود  لماش  هک  مود  همین  نآ و  ِیقرـش  ای 
رارق هنیطنرق  ناکلپ  رب  یتشک  ِباـکر  تعاـس ، مین  زا  سپ  دوب . يرادرهـش  ِرد  اـت  هنیطنرق  ِرد  زا  سوق ، ود  نیا  فرط  ود  دـندوب ، هدـیدرگ 

فیرش و بانج  نادنزرف  ییوس و  زا  هّیلع  تلود  ناگرزب  نآ  فرط  ود  رد  دوب و  هدش  هدیشوپ  یناریا  ياهـشرف  هلیـسوب  نآ  نیمز  تفرگ ؛
. دندوب هداتسیا  رگید  يوس  زا  دندوب ، هدیدرگ  رضاح  مارتحا  يادا  يارب  هک  فارشا  زا  نانآ  ناهارمه  ریاس 

هکیلاح رد  درکیم  تکرح  يو  دیدرگ ،! رهاظ  هلکسا  رب  دیشخردیم  هچراپکی  هام ، نوچمه  دوب ، مارحا  سابل  رد  هکیلاح  رد  ویدخ  سپ 
. دادیم مالس  همه  هب  شفیرش  تسد  اب 

یلع  » بانج يرصم و  راید  یتفم  یفدص » يرکب   » خیش راوگرزب  دنمشناد  و  اشاپ » نیدلا  لامک   » سنرپ فرـشا  ترـضح  وا  ِرـس  تشپ  رد 
. دنتشاد روضح  كرابم  رفس  نیا  رد  وا  هب  کیدزن  لاجر  زا  یخرب  مرتحم و  ناروای  زا  رگید  ياّهدع  شترضح و  هژیو  کشزپ  بیبل » کب 
نازابرـس و ياعد  نایم  رد  دـشیم و  هتخاون  یکرت  يرـصم و  کیزوم  ياههمغن  هکیلاح  رد  دوب  هداتـسیا  هنیطنرق  ياـههلپ  رب  ویدـخ  بسا 
رب هژیو ) دراگ   ) ناروای سپـس  ناشیا ، هژیو  رادـنامهم  اـشاپ » مرحم  نیـسح   » سنرپ و وا  زا  سپ  دـندش و  راوس  بسا  رب  ناـشیا  مدرم  ویرغ 

روضح نارادساپ  ناگدرکرس  زا  یهورگ  ناوراک  نیا  شیپاشیپ  هکیلاح  رد  دندش و  راوس  بسا 

وردـنت نارتش  رب  راوس  شیوخ  یبرع  سابل  اب  اهنآ  نازابرـس  دنتـشاد و  تماقا  برع  دالب  نیمزرـس  قرـش  رد  هک  دـندوب  ياهلیبق  هشیب  - 1
هب هراومه  دندوب و  هورگ  نیا  زا  یگمه  فیرش  نازابرـس  دندوب ؛ ینامثع  کیرچ  نازابرـس  قوز  وبـشاب  هب  هیبش  رتشیب  نانیا  دندیدرگیم .

. دندوب فورعم  تناما  تعاجش و 
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. دندوب هدرک  هطاحا  نازابرس ، زا  یهورگ  ار  نانآ  یگمه  فارطا  دنتشاد و 

هشیب و نازابرـس  هکیلاح  رد  فارـشا ، زا  يریثک  عمج  دوب و  نانآ  هارمه  زین  زاـجح  تلود  هدـنیامن  هک  فیرـش  نادـنزرف  ناـنآ ، لاـبند  هب 
نینچ اب  ویدـخ ، دـندمآ . رد  تکرح  هب  دـندوب ، ناـنآ  رـس  تشپ  رد  هک  یتلود  ِنازابرـس  زا  یهورگ  هّدـج و  هقطنم  لـک  یماـظن  هدـنامرف 

، بارعا زا  یناگرزب  ناکم  نیا  رد  درک . تکرح  یماشلا » باب   » فرط هب  اج  نآ  زا  و  هبراغملا » باـب   » يوس هب  ادـتبا  ناوراـک ، رد  یبیکرت 
یپ رد  شترـضح  باکر  رد  زین  نانآ  دـندوب ، هداتـسیا  ینویامه  بکوم  راـظتنا  رد  دـندوب  اـهرتش  رب  راوس  هکیلاـح  رد  نارگید  فارـشا و 

. دنداتفا هارب  هرحب »  » يوس هب  یگمه  ناوراک ،
تـشد نیا  هک  درذگیم  یتشد  زا  هّدج  لحاس  زا  سپ  هار  نیا  تسا ، رتمولیک  داتـشه  دودح  رد  ياهلـصاف  ياراد  هکم  ات  هّدج  نایم  هّداج 
هتشذگ ملس » ّما   » هوک زا  دنکیم و  روبع  هماغر »  » هوک زا  هار  رد  سپس  دوشیم - هتفگ  مئاق »  » نآ رتدنلب  هوک  هب  هدش -، عقاو  هوک  ود  نایم 

هب درذـگیم و  هدارج »  » هناـخهوهق زا  ددرگیم و  لـیامتم  یقرـش  بونج  يوس  هب  تشد  نیا  سپـس  دـسریم . (1) دـبع »  » هناـخ هوهق  هب  و 
، دسرب ایرد  هب  ات  دنکیم  عطق  ار  نآ  بونج ، يوس  هب  یقرش  لامش  زا  رگید  یتشد  هتـشگ و  عیـسو  تشد  ناکم ، نیا  رد  دسریم . هرحب » »

رامـش هب  زاجح  ياهنیمز  نیرتزیخلـصاح  زا  هک  دوب  روانهپ  میظع و  یتشد  همطاف ، يداو  دراد . مان  ۀمطاف ) يداو   ) ای ِرم » يداو   » تشد نیا 
هورگ نیا  تسد  رد  اج  نآ  ياهنیمز  رتشیب  دندرکیم و  یگدنز  نیـسح ، هداوناخ  ِفارـشا  لیابق  زا  یناوارف  عمج  تشد ، نیا  رد  دـمآیم .

. دوب
هار دمآیم . لمعب  نیمزرـس  نآ  رد  دـشیم  هدروآ  هّکم  هب  هک  یتاجیزبس  ِرتشیب  تهج  نیدـب  دوب و  هدیـشوج  نآ  رد  یناوارف  ياههمـشچ 
زا یبآ  يارجم  اهنآ  نایم  رد  و  تشاد - دوجو  روگنا  امرخ و  ناتخرد  زا  ییاهغاب  هک  ياهطقن  رد  ار  تشد  نیا  هنیدم ، هکم و  نیب  ِیناطلس 
-، دـنکیم عـطق  تسا  بعکم  رتـم  کـی  زا  رتـمک  یکدـنا  نآ  رد  بآ  عـمجت  تشاد و  ناـیرج  دـنیوگ ) بآ  رهن  نادـب  هک   ) قرـش تمس 

تـسناوتیم دـشیم ، هدز  نیزترآ  ياـههاچ  تمـسق  نیا  رد  هکیتروصرد  هدوب و  وـمیل  لاـقترپ و  لـماش : رتـشیب  اهناتـسغاب ، نیا  ناـتخرد 
ار یناوارف  لوصحم 

نیا نیمأت  رد  هک  يریبدتنسح  تعاجش و  ّتلعب  هدربمان  دوب ؛ هدیدرگ  میقم  تلود  يوس  زا  ناکم  نیا  رد  هک  ینامثع  ینادوس  يرسفا  - 1
. دیدرگ فورعم  وا  مانب  هقطنم  نیا  درب ، راکب  هار 
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. دناشن رابب 

یعیـسو یمومع  ياههنایـشآ  اج ، نآ  رد  دندرکیم . تنوکـس  نآ  رد  بارعا  یخرب  هک  تشاد  دوجو  نیلِگ  ياههناخ  يدادعت  ةرحب »  » رد
هدافتـسا نآ  زا  دنتـسناوتیم  دـندوب  تحارتسا  هب  لیام  هکیتروصرد  نایجاح  زا  کی  ره  هک  دـنتفگیم  هناخ  هوهق  نآ  هب  هک  تشاد  دوجو 

زا وکابنت ، هوهق و  اههویم ، زا  یـضعب  امرخ ، رینپ ، نان ، لیبق  زا  ناشیاهیدنمزاین  دوجو  تلعب  ناراوس  رتش  ناراوس و  غالا  نایم  نیا  رد  دننک ؛
دوب هدش  هدیشوپ  لخن  تخرد  گرب  اههخاش و  زا  يراصح  اب  هک  دوب  عیسو  یلُغآ  نآ  رانک  رد  دندرکیم . هدافتسا  رتشیب  اههناخهوهق  نیا 

دـندرکیم و قارطا  اههاگیاج  نیا  رد  اهناوراک ، رتشیب  دـندرکیم . يرادـهگن  نآ  رد  ار  شیوخ  نایاپراهچ  ریاس  اهرتش و  ناـیجاح ، هک 
. دندرکیم ردب  نت  زا  ار  یگتسخ 

، دندرکیم قارطا  هطقن  نیا  رد  اهناوراک  یخرب  درکیم . روبع  هّدج »  » زا دوب و  هتفای  رییغت  لامش  هب  لیامتم  ِقرـش  يوس  هب  ةرحب »  » زا هار ،
. دشابیم نآ  یکیدزن  رد  یبرغ و  لامش  رد  هیبیدح »  » هدکهد هک  دنتشذگیم  ملاس »  » هناخهوهق زا  سپس 

« دومحم خیـش   » هب هاگنآ  و  ملعم » هناـخهوهق  «، » ناتـسب «، » هیلاـجه «، » هلتقم  » هب سپـس  تشذـگیم ، یـسیمش »  » هوک زا  نآ ، زا  سپ  هار  نیا 
اریز دـشابیم ، اج  نآ  رد  فاّـشک »  » فورعم ریـسفت  بحاـص  يرـشخمز »  » ربق دـمآیم و  رامـش  هب  هّکم  هزاورد  ناـکم  نیا  هک  دیـسریم 
نیا یماـمت  دـیدرگ . نفد  اـجنامه  درک و  توف  هیورت »  » زور رد  دوب و  هدـمآ  راـید  نیا  هب  جـح  يادا  تهج  يرجه  لاس 538  رد  هدربماـن 

هراومه هار  لوط  رد  ار  اههوک  اما  دـندرکیم . يرپس  تحارتسا  هب  اج  نآ  رد  یمد  نایجاح  هک  دوب  یتشِخ  ياـههبلک  هب  هیبش  اـههناخهوهق 
اهنیازج سم و  نهآ ، لیبق  زا  یتوافتم  نداعم  هدـنهد  ناشن  گنر  نیا  دـینکیم ، هظحالم  درز  ای  زبس  هب  لیامتم  یمک  ای  خرـس و  تروصب 

. دراد رارق  اهگنس  نیا  لد  رد  هک  هدوب 
میدق هتخاس  اههعلق  زا  یخرب  دنشابیم . رقتسم  نآ  رد  مئاد  تروصب  ینامثع  نازابرـس  هک  دراد  دوجو  هعلق  هدراهچ  هدش ، دای  هار  لوط  رد 

هن ینامز  هب  ینامثع و  تلود  ياههتخاس  زا  نانآ  زا  رگید  یخرب  دوب و  رـصم  یلاو  اـشاپ ،» یلع  دـمحم   » اـی بلاـغ » فیرـش   » ياـهانب زا  و 
. ددرگیم رب  ایرد  هار  زا  نایجاح  دمآ  تفر و  دایدزا  نارود  هب  هژیو  هب  رود ، نادنچ 
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ِلاجر زا  يدادعت  هلکسا ، يور  رب  نامز  نیا  رد  داهن ، یکـشخ  هب  اپ  یتشک  زا  رهظ  یلاوز  مین  هس و  تعاس  رد  ویدخ ، هدلاو  ترـضح  الاو 

الاو سپ  دـندوب ؛ هداتـسیا  راـظتنا  هب  یموـمع  ِرد  یکیدزن  رد  زین  یناـمثع  تلود  نیرومأـم  زا  یـضعب  دـندوب ، يو  مودـق  راـظتنا  رد  هارمه 
راوس دشیم ،- هدیشک  كدی  رطاق  راهچ  هلیـسوب  هک  ودنال »  » عون زا  ياهکـسلاک - رب  ویدخ  نارتخد  مناخ  هدازهاش  ود  هارمه  هب  ترـضح 
راوس فیرش  تلود  ياههکـسلاک  زا  يرگید  هکـسلاک  رب  هارمه  ِناگرزب   » اههمیدن و زا  یخرب  اب  زین  يدنفا » مناخ  همطاف   » هدازهاش دندش .

و يویدخ ، يارـسمرح  ياغآ  یـشاباغآ » ساملا   » هواجک نانآ  یپ  رد  هک  دندش  راوس  ییاههواجک  رب  اههجاوخ  اههمیدن و  ریاس  دـندش و 
ناوراک ِهارمه  ِلاجر  زا  یخرب  لماح  ياههواجک  هورگ ، نیا  لابند  هب  تشاد ؛ روضح  ویدـخ  ردام  ترـضح  الاو  ياغآ  یـشاباغآ » مظاک  »

نآ يویدخ  رادساپ  ناراوس  بسا  زا  یهورگ  هکیلاح  رد  هدلاو  ترـضح  الاو  هکـسلاک  تشاد . دوجو  راب  لمح  نارتش  سپـس  ینویامه و 
. دندوب هتفرگ  رارق  یتلود  نارادساپ  نانآ  سپ  رد  فیرش و  نازابرس  نانآ  شیپاشیپ  رد  دمآ و  رد  تکرح  هب  دندرکیم ، تظفاحم  ار 

ات هک  دوب  نانچنآ  ناوراک  لالج  تمظع و  درک ، زاـغآ  ار  تکرح  دـندوب  هداتـسیا  هار  يوس  ود  رد  هک  یهوبنا  تیعمج  ناـیم  زا  ناوراـک 
. دندوب هتشادرب  اعد  انث و  هب  نابز  فرط  ود  رد  مدرم  دوب و  هدرکن  هدهاشم  یسک  ار  نآ  هب  هیبش  لاحب 

جراخ تسا  هکم » باب   » هب فورعم  هک  هّدـج  یقرـش  هزاورد  زا  هکنیا  ات  درکیم  تکرح  نانچمه  دوخ  يابیز  مظن  اـب  هدـش  داـی  ناوراـک 
اب ناکم  نآ  رد  دـمآ و  رد  تکرح  هب  هرحب »  » يوس هب  رادـساپ  نادرم  هارمه  هب  ویدـخ  ردام  ترـضح  ـالاو  ناوراـک  نآ ، زا  سپ  دـیدرگ .

. دندرک لوزن  لالجا  هدش  نییعت  شیپ  زا  لحم  رد  وا  ناهارمه  هدربمان و  سپس  دمآ  لمع  هب  لابقتسا  نانآ  زا  یئاریذپ  نیرتابیز 
. تسا هتشادن  غارـس  یـسک  ار  بیترت  مظن و  نیا  ماگنه  نآ  ات  هک  دینکفا  رظن  ویدخ  هاگودرا  هب  هک  دوب  یندید  یـسب  ياج  ماگنه  نآ  رد 

کبـس هب  یئاریذپ  نیا  دندوب . هدرک  توعد  شناهارمه  ویدـخ و  تفایـض  راختفا  هب  ار  رفن  دـصکی  زا  شیب  فیرـش  نادـنزرف  زور  نآ  رد 
هب نیدـلا  لاـمک  دـمحا  سنرپ  راـهن  تفایـض  رد  نکیل  تسج  تکرـش  نآ  رد  ویدـخ  صخـش  هک  ماـش  یئاریذـپ  هژیو  هب  دوـب  ناـیجراخ 

مظن و دیناسر  مه  هب  روضح  ویدخ  زا  ینیشناج 
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لمع هب  یئاریذـپ  هنوگ  نیا  یگداس  نآ  هب  یناـکم  نینچ  رد  هک  درکیمن  ار  نآ  روصت  سکچیه  هک  دوب  ناـنچ  نآ  تفایـض  نیا  شیارآ 

روصت نیا  رد  هتسشن و  ادغ  للجم  ياههرفس  رانک  رد  فیرش  نادنزرف  يوس  زا  هدشاپ  هب  ياهرداچ  ریز  رد  ام  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  دیآ .
ياهاذـغ يرآ ! میاهتـسشن ! یمـسر  گرزب و  ياهتفایـض  زا  یتفایـض  ماگنه  هب  هرهاق  رد  لاتنانیتنوک  لته  زا  گرزب  يرـالات  رد  هک  میدوب 

رـشتنم دوـخ  زا  هک  يدـیپس  روـن  اـب  اهلیدـنق  بش  نآ  رد  میدرکیم  هدـهاشم  تشاد  هارمه  هب  زین  ار  ذـیذل  معط  یگزیکاـپ و  هـک  عوـنتم 
تعاس رد  میدرکیم  روصت  هک  درک  ینارون  ار  هرحب  نامـسآ  نانچنآ  دوب ، هدرک  نشور  ار  هاـگودرا  ياـضف  هکنآ  رب  هوـالع  دـندرکیم ،

هب ویدخ  ماش ، زا  سپ  دوب .! هدوزفا  نشج  نیا  لالج  ییابیز و  رب  مه  فیرـش  نادنزرف  هدیدنـسپ  یلاع و  تافـص  میتسه ! رهظزادـعب  راهچ 
وا لباقم  رد  یگمه  نارگید  فارـشا و  زا  بارعا  ناگرزب  لاح  نیا  رد  هدش  دراو  یناوارف - میرکت  مارتحا و  تزع و  اب  فارـشا - هدرپارس 

نتفرگ رارق  لوبق  دروم  زین  نانآ  درک و  رّکـشت  نانآ  يزاون  نامهم  تفایـض و  زا  اهنآ ، رب  دورد  تیحت و  زا  سپ  ویدخ  و  دـندوب . هداتـسیا 
! دندومن يرازگساپس  ویدخ ، يوس  زا  ارنآ 
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هکم هب  ویدخ  بانج  دورو 

تافرع هب  تمیزع  زا  شیپ  ناکم ، نآ  رد  ناشیا  فقوت  ياهزور  و 

سپس تخادرپ و  تحارتسا  هب  شیوخ  هدرپارـس  رد  ار  یهاتوک  تّدم  ویدخ  هرحب ، رد  فیرـش  نادنزرف  هدرپارـس  رد  ماش  فرـص  زا  سپ 
. دندیدرگ راپسهر  هّکم  يوس  هب  دندش و  راوس  لیصا  یبسا  رب  ناشیا  ترضح  یگنرف ، تقو  هب  بش  هدزای  تعاس  یلاوح  رد 

هب هکنیا  ات  دـنداتفا  هارب  وا  باـکر  یپ  رد  یگمه  زین ، ناـهارمه  زا  یـضعب  صوصخم و  نادوجآ  اـشاپ ،» نیدـلالامک   » سنرپ يو  زا  دـعب 
نیا نیب  رد  يو  دوب ، هلمّظعم  مودـق  راظتنا  رد  یـصوصخ ، ِفاـقوا  ریدـم  اـشاپ » يریخ   » ناـکم نیا  رد  دندیـسر ، یـسیمش »  » هوک یکیدزن 
سپ دومن . یفّرعم  ویدخ  یلاع  رضحم  هب  ار ، یتنطلس  ياهورین  لک  هدنامرف  سپـس  زاجح و  تیالو  یهدنامرف  نیـشناج  کب » نیما   » رادید

یتعاسهس هلصاف  رد  هک  ناتُسب -»  » هناخهوهق هب  هکنیا  ات  دندرک  تکرح  شترضح  ناوراک  رد  یگمه  ّتیحت ، مالس و  ندرک  لََدب  ّدَر و  زا 
زین شیوخ و  هداوناخ  ناگرزب  زا  یعمج  هارمه  هب  همرکم ، هکم  ریما  اشاپ » نیسح  فیرـش  ، » هاگیاج نیا  رد  دندیـسر . دراد -، رارق  هکم  زا 
دوخ بسا  زا  هک  تشاد  نآ  دصق  فیرش  هظحل ، نیا  رد  دندوب . هدمآ  ویدخ  راوگرزب  یمارگ و  مدقم  لابقتسا  هب  شموق ، لاجر  زا  یخرب 

یگمه مدـقمریخ ، نایب  مالـس و  ندرک  لدـب  ّدر و  زا  سپ  دـنکن ! نانچ  هک  داد  مسق  ار  وا  ویدـخ  نکیل  دـیآ ، نییاـپ  شترـضح  مارتحا  هب 
اّیَهُم ویدخ  ییامرف  فیرـشت  هب  ییوگدمآشوخ  روظنم  هب  هکم  زا  جراخ  رد  تلود ، هلیـسوب  هک  ییاههدرپارـس  هب  هکنیا  ات  دندرک  تکرح 

هدیدرگ
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تفرگ رارق  شیوخ  هدرپارس  رد  ویدخ  دندوب . شفیرش  مودق  راظتنا  رد  ناناگرزاب  نایعا و  نیمرتحم ، ءاملع ، ناکم  نیا  رد  دندیسر . دوب ،
یفرعم هلمظعم  هب  تشاد  روـضح  یبیـش » خیـش   » ناـنآ شیپاـشیپ  رد  هک  ار  هّکم  يرادرهـش  ياـضعا  ِناـیاقآ  ياهوـهق ، ندیـشون  زا  سپ  و 

زین هدیبز و  همشچ  رد  تلود  یگدنیامن  سیئر  يواوز  هَّللادبع  دیس  مرحلا (1)  بیان  رهش ، نآ  یتفم  و  هکم ، یضاق  ِنایاقآ  سپس  دیدرگ .
ساپـس و بتارم  هلمظعم  دومن  یفرعم  ناشیا  روضح  هب  ار  دـندوب  ناـیعا  فارـشا و  ءاـملع و  زا  هک  نارگید  فراـعم و  رد  تلود  هدـنیامن 
شناـهارمه و ویدـخ و  دـش . راپـسهر  هّکم  يوس  هب  دـیدرگ و  راوس  دوخ  بسا  رب  سپـس  درک ، مـالعا  ناـنآ  هب  ار  شیوخ  ناوارف  رکـشت 

هدیـشک فص  هیدـیمح  ناگداپ  ات  ریـسم  يوسود  رد  نازابرـس  نیا  دـندرک ، زاغآ  ار  تکرح  اجنآ ، رد  رقتـسم  یتنطلـس  يورین  نازاـبرس 
تافیرـشت مسارم  نآ ، نارـسفا  یماظن و  ناهدـنامرف  ناـگداپ  ربارب  رد  دـندروآیم  ياـجب  يو  هب  ار  میظعت  مارتحا و  يادا  بتارم  دـندوب و 

. تخاونیم ار  يویدخ  ِمالس  کیزوم ، هورگ  هلصاف  نیا  رد  دندروآ ، ياجب  ار  گرزب 
ریـسم رد  دـندوب ، هداتـسیا  يو  هب  مالـس  مارتحا و  يادا  تهج  لمحم ، ِنارادـساپ  هکیلاحرد  دـیدرگ و  هّکم  دراو  لوْرَج » باـب   » زا ویدـخ 
دوجو ظـفح  یتمالـس و  یگمه  دـندوب و  هتفرگ  رب  رد  مکحم  راوتـسا و  ییاـَنب  نوـچمه  ار  وا  فرطود  زا  مدرم  درک و  تکرح  هکیَبُـش » »
دومن روبع  يرادرهش  زکرم  زاجح و  یتموکح  نامتخاس  و  اهیرصم » هیکت   » ربارب زا  ویدخ  دندشیم . راتـساوخ  یهلا  هاگرد  زا  ار  وا  يالاو 

. دوب هدیدرگ  هتسارآ  لکش  نیرتابیز  هب  اهناکم  نآ  یمامت  هکیلاحرد 
فاوط نآ  زا  سپ  دروآ ، ياجب  یکلام  ماما  اـب  ار  حبـص  زاـمن  دیـسر و  فیرـش  ِمَرَح  ِرَد  هب  هجحلايذ ، موس  هبنـشجنپ  زور  ِهاـگپ  رد  سپ 
نایجاح نانآ  شیپاشیپ  رد  نوگانوگ و  ياهتیّلم  زا  نایجاح  دیدرگ . جراخ  هورم  افص و  نایم  یعس  دصق  هب  دیناسر و  ماجنا  هب  ار  ّتیحت 

نوچمه هدیدرگ و  راذگاونانآ  هب  یکم  فیرش  مرح  هرادا  فرش  لاس  تسیود  دودحرد  هک  تسا  یفورعم  هداوناخ  مان  مرحلا ، بیان  - 1
يرجه لاس 1380  اـت  هداوناـخ  نیا  دـش  هداد  رارق  هداوناـخ  نیا  رد  زین  تُسپ  نیا  تسا . نایبیـش  تسد  رد  هک  هبعک  تنادـس  يرادهدرپ و 
تـسا هدـنام  یقاـب  اـهنآ  زا  یماـن  اـهنت  دـنرادن و  رارق  تُسپ  نیا  رد  رگید  نونکامه  نکیل  دـندوب  یقاـب  راـختفا  فرـش و  نیا  رب  ناـنچمه 

« مجرتم »
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يادص دندرکیم ، روبع  نانآ  لباقم  زا  یعَـس  ماگنه  هب  ترـضحالاو  هک  ياهظحل  دندوب و  هداتـسیا  مه  رانک  رد  یعـسم  لوط  رد  يرـصم 
ندید اب  و  دندومنیم ! تساوخرد  ار  ویدخ )  ) یسابع ِدوجو  یتمالـس  نامـسآ ، نیمز و  راگدرورپ  هاگرد  هب  لد  زا  دش و  دنلب  نانآ  ریبکت 

يا دوب ! يراج  قوش  کشا  ناـنآ  نامـشچ  زا  دوب ، هدرک  ذوفن  ناـنآ  بلق  رد  شتمعن  تمحر و  لـضف ، لدـع ، اـب  هک  ناـشبوبحم  هاـشداپ 
یمامت یهاشداپ و  تردـق  زا  رودـب  رـس ، جات  نودـب  تنطلـس و  تخت  نودـب  هک  يدـیدیم  ار  ماقمالاو  هاشداپ  نیا  تعاس  نآ  رد  شاک !

هلهله و نانز و  يداش  يدوبیم و  تعاس  نآ  رد  شاک ! يا  دروآ . ياجب  یعس  راب  تفه  هورم  افـص و  هوک  نایم  رد  ییایند  ياهیگدنبیز 
هک دندوب  ياهداوناخ  دننامه  یگمه  نانآ  يدرکیم ، هدهاشم  شتیالو  هب  تبـسن  صالخا  اب  قداص و  یتّیعر  ناونعب  ار  ناشیا  يانث  اعد و 

يروآدای ار  بلطم  نیا  تسا  رکذ  هب  مزال  دنـشاب . هدـمآ  نوریب  ینالوط  یتبیغ  زا  سپ  ناشتمعنیلو  ناـشگرزب و  ردـپ و  زا  لابقتـسا  يارب 
ار یعـس  دنناوتیم  ینالوط ، رفـس  نیا  زا  سپ  ناشیا  دیدش  یگتـسخ  ّتلعب  یعـس  ماگنههب  هک  درک  يروآدای  ویدخ  هب  فیرـش  هک  میامن 
زا سپ  میامن » دولآدرگ  ار  میاپ  ادـخ  هار  رد  یتعاـس  رگا  دوشیم ، هچ  نم  رب  : » دـنتفگ هدرک و  عاـنتما  ناـشیا  نکیل  دـنهد ، ماـجنا  هراوس 

هّکم رد  هکیماگنه  ات  ناشیا ، هاگتماقا  ناونعب  ناکم  نیا  اریز  دـندرک  تکرح  لـیللا » قوس   » رد هراـمألاراد »  » يوسهب ویدـخ  یعـس ، ماـجنا 
شکرابم مدق  یگدامآ  يارب  یکم - فیرش  مرح  هب  ویدخ  دورو  زا  شیپ  فیرش  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دوب . هدش  هتفرگ  رظن  رد  دندوب ،

. دوب هدمآ  ناکم  نیدب  هتفرگ و  تصخر  ناشیا  زا  هاگتماقا ، نیدب 
. دوب هداتسیا  راظتنا  هب  هرامإلا » راد   » هاگرد هب  فیرش  دیسر ، هاگتماقا  نیدب  ویدخ  هکیماگنه 

، گرزب ییاریذپ  نلاس  هب  شترضح  هارمه  هب  سپـس  دومن . دروخرب  ناشیا  اب  دوب  نابزیم  مرک  یگرزب و  رئاز و  ماقم  هدنبیز  هکنانچنآ  سپ 
. دراذگ اهنت  ساپس  مارتحا و  لامک  اب  ار  ویدخ  مدقمریخ ، کیربت و  ياههلمج  رارکت  زا  سپ  تفر و  الاب 

كرت زا  سپ  دـیدرگ . انب  زاجح  یتموکح  زکرم  ناونعب  يرجه  لاس 1228  رد  رـصم  یلاو  اشاپ » یلعدمحم   » جاح يوس  زا  نامتخاس  نیا 
. دشابیم رارقرب  نانچمه  زین  نونکات  هک  دمآیم  رامشهب  هّکم  تراما  هاگیاج  ناونعب  نامتخاس  نیا  تیالو ،

ماقمالاو و میرک و  هداوناخ  نیا  ّدج  يوکین  هرطاخ  دیدجت  يارب  فیرش ، سپ 
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ياین يدوجو  ِرثا  نآ ، ياهقاور  تمظع  رد  هکنیا  ات  درکمیدـقت ، شراـبتالاو  هون  هب  ار  نآ  يرجه ، مهدزیـس  نرق  هغباـن  راـثآ  ندادناـشن 
فطل تبحم و  دوخ  ماقم  رد  زین  فیرش  تلود  هک  مشاب  هتشاد  بلطم  نیا  هب  یفیطل  هراشا  تسیابیم  اجنیا  رد  و  دنیبب . ار  شیوخ  گرزب 
تراما ناونعب  لاس 1229  رد  ار  نوع » نب  دمحم   » وا ّدج  هک  دوب  ومه  اریز  درکن  شومارف  شاهداوناخ  رب  ار  اشاپ  یلع  دـمحم  تواخـس  و 

. دراد رارق  وا  نادنزرف  تسد  رد  نونکات  سپ  نآ  زا  هک  درک  نییعت  هکم 
. دش کیلـش  ویدـخ  مودـق  تشادـیمارگ  يارب  هکم  ياههعلق  زا  اههناخپوت  ياههلولگ  هک  دوب  هدـشن  نایامن  كرابم  زور  نیا  باتفآ  زونه 
هدیدرگ و بایفرـش  ویدخ  روضح  هب  زاجح  تیالو  یهدنامرف  نیـشناج  سپـس  دومن ، رادید  فیرـش  اب  ًادّدجم  ویدخ  زور  نآ  رهظ  زا  دعب 

. درک تکرح  فاوط  دصق  هب  مرکم  هَّللا  تیب  يوس  هب  بورغ  زا  سپ  راهچ  تعاس  رد 
. دیسر هکم  هب  بورغ  ياهیکیدزن  هدش و  راوس  هکـسلاک  رب  هدشدای  زور  هاگپ  رد  شیوخ  ناهارمه  عمج  رد  هرحب »  » زا هدلاو  راکرـس  اما 

نایم رد  دندوب  هدینـش  رتمک  زین  ناگدنونـش  هدید و  رتمک  ار  ياهرظنم  نانچنآ  اههدـننیب  هک  ابیز  للجم و  رایـسب  یناوراک  رد  ترـضحایلع 
هکنیا ات  دـنداد  همادا  دوخ  تکرح  هب  هار  رب  هداتـسیا  تیعمج  ویرغ  کیزوم و  هورگ  هلیـسوب  یقیـسوم  ياههمغن  يارجا  اهپوت و  کیلش 

رد هک  یتدـم  لوـط  رد  هدربماـن  تماـقا  يارب  هک   (1) اشاپ » اجاناپ   » هناـخ هب  ترـضحایلع  دـش و  فقوتم  ناوراـک  افـصلا » باـب   » ربارب رد 
. دندیدرگ دراو  دوب ، هدش  هتفرگ  رظن  رد  دنراد ، رارق  نیمالادلب 

ار یعس  هکسلاک - رب  راوس  اهمناخ - هدازهاش  هارمه  هب  سپس  هداد و  ماجنا  ار  تیحت  فاوط  ردام  هکلم  بش  زا  یـساپ  ندشيرپس  زا  سپ 
هدمآ درگ  يویدخ  هناخ  ِرد  هب  مدرم  زا  رفن  نارازه  هک  دوب  هتـشگن  رادیدپ  دیـشروخ  زونه  هجحلا  يذ  مراهچ  هعمج  زور  دندروآ . ياجب 

ناـگرزب دوب ، هدرک  زارد  شـشخب  لذـب  يارب  زا  ار  شیوخ  تسد  فک  يرگید  و  دوب ، هدرک  دـنلب  اـعد  يارب  ار  دوخ  تسد  یکی  دـندوب 
ویدخ زور  نآ  رهظ  زا  شیپ  دنتفرگیم . یشیپ  مه  رب  مدقمریخ ، هفیظو  ماجنا  تافیرشت و  رتفد  رد  دوخ  مان  نتشون  يارب  يرصم 

زا اـشاپ » اـجاناپ   » سپـس دـیدرگ  اـنب  زاـجح  یلاو  اـشاپ » دـمحا   » موحرم يوس  زا  هک  هدوـب  اـشاپ » یلع  دـمحم   » راـثآ زا  زین  هناـخ  نیا  - 1
. دومن يرادیرخ  يرجه  لاس 1301  رد  ارنآ  وا ، ياههدنامزاب 
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یّللجم مرگ و  رایـسب  لابقتـسا  ناشیا  زا  ماقممئاق  هک  دومن  تکرح  زاجح  تیالو  ماقممئاق  زا  دـیدزاب  تهج  هیـالولا » راد   » يوس هب  هراوس 
هاگیاج نادـب  ناشیا  هکیماگنه  دـندوب و  هدیـشک  فص  هیـالولاراد  رد  اـت  ریـسم  يوس  ود  رد  یتنطلـس  نازابرـس  زا  یهورگ  دروآ . لـمعب 

هدمآ و شیپ  تعرس  هب  دوب  ویدخ  ییامرف  فیرشت  راظتنا  رد  نآ  ِرَد  رب  هک  ماقممئاق  تخاون و  ار  يویدخ  مالس  کیزوم  هورگ  دندیـسر ،
نیا يارب  ناشیا  زا  هدرک و  تکرح  ییاریذـپ  نلاـس  يوس  هب  ویدـخ  هارمههب  سپـس  دروآ  ياـجب  ار  مدـقمریخ  ییوگ و  دـماشوخ  بتارم 

سلجم ياضعا  نایاقآ  تارضح  یماظن و  یتنطلس و  نیرومأم  املع و  تارضح  هوهق ، ندیشون  زا  سپ  دومن . يرازگساپس  ییامرف  فیرشت 
کیزوم نایم  نیا  رد  هک  دومن  یفرعم  ناشیا  هب  دندوب ، هدیدرگ  رضاح  ویدخ  روضح  هب  یبایفرش  تهج  هک  ار  یناناگرزاب  نایعا و  رهش و 

. درکیم ارجا  نیرضاح  يارب  ار  ییابیز  ياههمغن  یتنطلس ،
،- دوب شماقم  روخ  رد  هک  نایاش - یلابقتسا  ناشیا  زا  اجنآ  رد  دومن . كرت  اهیرصم  هیکت  يوس  هب  ار  سلجم  نآ  ساپس  ورکـشت  اب  سپس 
نان زا  يرادـقم  دوب ، هتـسشن  هکیلاحرد  سپـس  دومن  ندـید  اههناخزپشآ  اهرابنا و  نآ و  فلتخم  ياهتمـسق  زا  هدربماـن  تفرگ . تروص 

دـندومنرداص و نادـب  مامتها  نایاونیب و  ارقف و  رما  رد  رتشیب  یتیانع  هجوت و  صوصخرد  ار  مزال  تاروتـسد  هاگنآ  دـندومن . لـیم  ار  هیکت 
ار هعمج  زامن  ناکم  نآ  رد  ات  درک  فیرـش  مرح  دصق  رهظ  هب  کیدزن  ماگنه  دنتفریذپ و  روضح  هب  ار  فیرـش  دـندش و  هرامالاراد  یهار 

يابیز تمیقنارگ و  ياهـشرف  هلیـسوب  هک  دـندوب  هتفرگ  رظن  رد  تشاد ، رارق  مزمز  هاچ  يالاب  رد  هک  ار  يدـبنگ  روظنم  نیا  يارب  دراداـپب ؛
. مشاب شکرابم  مودق  راظتنا  رد  ناکم  نیا  رد  نارگید  زا  شیپ  هک  متشاد  ار  نآ  راختفا  بناجنیا  دوب و  هدش  هدیشوپ  یناریا 

دراو دـندوب ، هتفرگ  رب  رد  ار  وا  يویدـخ  دراگ  نارـسفا  زا  یخرب  فارـشا و  زا  يرامـشیب  دادـعت  هکیلاحرد  افـصلا » باب   » زا ویدـخ  سپ 
سپ نیا  زا  دندادرس و  هلهله  ویرغ  ماگنه  نیا  رد  دنتـشاد ، رارق  رد  ِتسار  تمـس  رد  دجـسم  نورد  شیوخ  هاگیاج  رد  هک  نانز  دیدرگ .
يوس هب  مدرم  يادـص  يرآ ، دوب ! هدـشن  هدـید  نآ  ریظن  هک  دـیدرگ  دـنلب  نانچنآ  هلهله  ریبکت و  اـب  دجـسم  ياـج  ياـج  زا  مدرم  يادـص 
رگا تخاس و  یّلجتم  اًلماک  ار  دوخ  توربج  یگرزب و  تردـق و  گرزب  میظع و  هاگیاج  نیا  رد  اریز  دوب  هدـش  دـنلب  اهنامـسآ  راگدرورپ 

هک ییوگب 
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وا و هناخ  هبعک  تسوا و  توربج  یهاـشداپ و  رهظم  نآ و  تختیاـپ  هکم  کـیل  يرآ ، مییوگیم : دـیآیم ، رامـشهب  وا  کـلم  ناـهج  همه 

. دیآیم رامش  هب  وا  تمظع  تمحر و  رهظم 
زا شیب  نامز  عطقم  کی  رد  جـح  ماّیا  رد  هاگ  دـشابیمن ، عبرم  رتم  رازه  هدـجه  زا  شیب  نآ  تحاسم  هک  هناخ  نیا  فارطا  ياج  ياج  رد 
زا هکیلاحرد  دـنناوخیم ، ار  شیوخ  راگدرورپ  نابزکی  لدـکی و  ناـنآ  یگمه  هدـمآ و  مه  درِگ  ناـکم  نآ  رد  مدرم  زا  رفن  نویلیم  مین 
زا ار  دحاو  گنهامه و  یتکرح  زامن  ماگنه  رد  هدروآ و  يور  دـحاو  ياهلبق  يوس  هب  دنـشابیم و  نوگانوگ  ياهنابز  فلتخم و  ياهداژن 
زین یکیرـش  وا  يارب  دیازیمن و  هدـشن و  هدـییاز  هک  يراگدرورپ  نآ  اتکی ، هناگی  یهلا ، تمحر  هاگرد  زا  ریغ  نانآ  دـنهدیم . ناشن  دوخ 

. دنیاسیمن يرگید  هاگرد  يوس  هب  ور  درادن ، دوجو 
تـشاد رارق  نآ  رد  نارنخـس  ياپ  هک  ياهلپ  يور  هتفر و  الاب  يو  هارمه  هب  زین  اههجاوخ  زا  یکی  تفریم  ربنم  يالاب  رب  بیطخ  هکیماگنه 

يراکهزب ات  تفریذپیم  تروص  هبطخ  داریا  ماگنه  هب  نارنخس  زا  تظفاحم  يارب  هک  دوب  یمیدق  یتنس  کش  نودب  مسر  نیا  تسشنیم ؛
ءارما زا  ریغ  يدارفا  هلیسوب  هبطخ  داریا  هکنآ  هژیو  هب  اهربنم - رب  ییاهرد  نتخاس  اب  یتدم  زا  سپ  نانآ  مربیم  نامگ  دنکن . دصقءوس  ودب 

ياـهباتک زا  کـیچیه  رد  هک  هبطخ ، نیا  ِداریا  ناـیاپ  رد  دنتـشادرب . تسد  تظفاـحم ، ِتنـس  هنوـگنیا  زا  تـفرگیم - تروـص  ناـگرزب  و 
نیسح  » هلیسوب تعلخ  نیا  هک  دندیشخب  ودب  ار  اهبنارگ  یتعلخ  الاو  ترضح  تفای ، ناوتیمن  ار  نآ  هیبش  نیمزرـس ، نیا  زورنآ  ياههبطخ 

. دش هدیناشوپ  وا  نت  رب  اشاپ » مرحم 
، هبطخ داریا  نامز  رد  درازگ . زامن  مدرم  اب  داتـسیا و  فیرـش  ِرَد  و  نجعم »  » نایم یناکم  رد  همرکم ، هبعک  راوید  راـنک  رد  نارنخـس  سپس 

دننک یتکرح  شیوخ  ياج  زا  هکنآ  نودب  مدرم  هوبنا  تخیرورف و  دنوادخ  تمحر  ناراب  زامن  ماگنه  هب  دش و  هدیشوپ  ربا  هلیسوب  نامسآ 
دوب و هدـنام  هرهب  یب  تمحر  نآ  زا  زاجح  نیمزرـس  لاس  شـش  اریز  دـندیدرگ ، نامداش  راـگدرورپ  تمحر  نیا  زا  دـننز  مهرب  ار  مظن  و 

جراـخ افـصلا » باـب   » زا ناـشیا  زاـمن ، زا  سپ  دوب . يویدـخ  يـالاو  ترـضح  جـح  يوکین  لاـف  نیرتهب  ماـگنه  نیا  رد  تمحر  نیا  لوزن 
هتفرگ رارق  دندوب ، هدروآ  موجه  شفیرش  هرهچ  ندید  يارب  هک  مدرم  زا  رفن  نارازه  شترضح و  نایم  يویدخ  دراگ  هیکلاحرد  دندیدرگ 

، دندوب هدوشگ  وا  ياعد  انث و  هب  نابز  یگمه  مدرم  هوبنا  دندوب .
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رظنب ناـمداش  دوـب ، هتــشاد  ینازرا  شردــقیلاع  ناـمهیم  رب  هـک  راـگدرورپ  يوـس  زا  یهلا  تـمحر  زا  هـک  برعلاةریزج ، ناـمدرم  هژیوـب 

. دندیسریم
یتنطلـس و ناهارمه  زا  هک  یناوراک  رد  ناـشیا  نیارباـنب  دومن  هکربتم  عاـقب  تراـیز  دـصق  ویدـخ  هجحلايذ ، مجنپ  هبنـش  زور  دادـماب  رد 

رامشیب هوبنا  نیب  ار  یتاقدص  هدربمان  روتـسد  هب  هکّربتم  روبق  ترایز  زا  سپ  دندرک  تکرح  العم »  » يوس هب  دوب  هدیدرگ  لیکـشت  یماظن 
؛ داتفا هارب  نوجح »  » يوس هب  دوخ  ناهارمه  تأیه  رد  هدیدرگ و  راوس  شیوخ  بسا  رب  سپـس  دندرکمیـسقت . ناکم  نآ  نادـنمزاین  ارقف و 

ینایاش لابقتـسا  ناشیا  زا  اجنآ  رد  دـندرک ؛ تکرح  لَوْرَج »  » يوس هب  يرـصم  لمحم  زا  رادـید  يارب  درک و  روبع  هاگراتـشک  زا  زاغآ  رد 
. دندز هسوب  شکرابم  تسد  رب  یگمه  نانآ  دومن و  یفرعم  ناشیا  روضح  هب  ار  یلمحم  نادنمراک  نارـسفا و  هیلک  جاحلاریما ، دمآ . لمعب 

هتفرگ رارق  شیوخ  بسا  يور  رب  دومن ، دزشوگ  سّدقم  نیمزرس  نیا  رد  ناشراتفر  اهتیلوئسم و  هب  ار  ناشیا  الاو  ترـضح  هکنآ  زا  سپ 
هللا یلـص  ربمایپ  ّدلوت  هاگیاج  ترایز  هب  دندوب  هتفرگ  نایم  رد  ار  وا  یّـصاخ  لالج  هوکـش و  اب  شباکر  نیمزالم  ناهارمه و  هکیلاحرد  و 
نآ هدرک و  یموزخم » مقرا   » هناـخ دـصق  سپ  نآ  زا  دـندش و  فرـشم  مالـسلا (1)  هیلع  یلع  ترـضح )  ) دـّلوت لحم  سپـس  هلآ و  هیلع و 

رادید زا  ار  یناوارف  دادعت  الاو  ترـضح  زور ، نیا  رهظزادعب  رد  دومن . تعجارم  شیوخ  تماقا  لحم  هب  نایاپ  رد  و  دومن . تایز  ار  ناکم 
سییر نانآ  سأر  رد  هک  هدـیبز  همـشچ  نویـسیمک  ياـضعا  زین  هکم و  ناـیعا  اـملع و  ناـنآ  ناـیم  رد  هک  تفریذـپ  روضح  هب  ناگدـننک ،

. تشاد رارق  يواوز » هَّللادبع  دیس   » بانج نویسیمک 
رانک رد  دـندوشگ و  وا  يورب  ار  هبعک  ِرَد  هدومن و  مارحلا  هَّللا  تیب  ترایز  دـصق  هدـشدای  زور  نیا  بورغ  زا  سپ  رـصع ، جـنپ  تعاس  رد 
. دیدرگ دراو  رون  رب  رون  زا  ياهعطق  هکیروطب  دندومن ، نشور  نآ  رد  عمش  يدایز  دادعت  دنداد و  رارق  لکش  يربنم  ناکلپ  نآ ، هاگرد 

فرـشم هبعک  نورد  هب  ناشیا  هارمه  هب  زین  يو  یتنطلـس  یماظن و  ناهارمه  رگید  و  اشاپ » نیدـلالامک   » ریما تفر و  الاب  ناـکلپ  زا  ویدـخ 
هاگیاج و  تشاد - رارق  هبعک  ِرد  ربارب  رد  هک  یبارحم  رد  سپس  هدروآ  ياجب  راگدرورپ  ياضر  يارب  زامن  تعکر  ود  اجنآ  رد  دندیدرگ .

« مجرتم . » دشابیم هبعک  نورد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دلوت  هاگیاج  نایعیش  داقتعا  قبط  رب  - 1
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نآ زا  دروآ ؛ ياجب  رین  رگید  زامن  تعکر  ود  دومن و  نآ  یلامـش  راوید  يوس  هب  ور  دـمآیم - رامـش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زاـمن 

ار لامعا  نامه  زین  ناهارمه  یمامت  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  دومن و  رارکت  ار  لاـمعا  نآ  هب  هیبش  هدرک و  زین  یقرـش  راوید  يوس  هب  ور  سپ 
نایمدآ هوبنا  هک  دنتـشاد  رارق  هبعک  شردقنارگ  هناخ  میظع و  راگدرورپ  ربارب  رد  یگدنب  عوضخ و  تیاهن  رد  هورگ  نیا  دـندادیم . ماجنا 
تکرح کیدزن  زا  هکیتروص  رد  ددرگیم . لصّتم  مدع  هب  ناشدوجو  ییوگ  هک  دنیآیم  رامش  هب  درُخ  زیچان و  نانچنآ  ود  نیا  لباقم  رد 

مدرکیمن هدهاشم  سامتلا  يراز و  ماگنه  هب  ار  اهبل  شزرل  شهاگرد و  يوس  هب  هدش  زارد  ياهتـسد  مدـیدیمن و  زامن  تأیه  رد  ار  نانآ 
رد تفگ  ناوتیم  مدومنیم و  رّوصت  ایند  نیا  زا  رگید  یملاع  رد  ار  دوخ  مدینـشیمن  یهانتم  ریغ  تمظع  نیا  ربارب  رد  ار  اهبلق  نابرـض  و 

رکیپ رب  میدوب و  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  هطساو  نودب  میدوب ! ادخ  هناخ  رد  يرآ  میدرکیم ، ریـس  رگید  یناهج  رد  تعاس  نیا  رد  تقیقح 
دوجو یگدنب ، اب  هارمه  یصولخ  نازرل و  یبلق  رابکـشا ، یناگدید  بل و  رب  اعد  هدننکسامتلا و  ینابز  و  نامیـشپ ، هدنکفا و  يرـس  زج  ام 

کـشخ اج  رد  ار  نامیاهمدق  نامیاهبلق ، هکیلاحرد  میدـیدرگ  جراخ  ناکم  نآ  زا  سپـس  میدرک  يرپس  لاحنیدـب  ار  یتعاس  تشادـن .
زا سپ  دریگ . ورین  رتشیب  ناکم  نیا  گرزب  تاّیلجت  زا  ام  حور  مینامب و  هگراـب  نآ  رد  ار  شیب  یتاـظحل  اـت  تشاد  نآ  ِیعـس  دوب و  هدرک 

سپ نآ  زا  درک و  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ماقم  سپـس  هدرک و  فاوط  هبعک  رود  هب  ویدخ  مظعم ، هناخ  نآ  زا  ام  ندمآ  نییاپ 
زور ـالاو  ترـضح  دومن . تعجارم  شتماـقا  لـحم  هب  دوب ، رازگرکـش  راـگدرورپ  هاـگرد  هب  شمیرک  هناـخ  تراـیز  قیفوترب  هکیلاـح  رد 

هک دنداد  بیترت  ار  یّللجم  تفایض  ویدخ  زور  نآ  بش  رد  دومن . يرپس  نوگانوگ  ياهداژن  زا  مدرم  رامشیب  هوبنا  اب  رادید  هب  ار  هبنشکی 
نادـنمراک فارـشا و  موـق و  ناـگرزب  زا  رفن  تسیب  دودـحرد  یلاو و  ِماـقممئاق  شایمارگ و  نادـنزرف  اهترـضحالاو ، فیرـش و  نآ  رد 

زا سپ  دنتشاد . روضح  الاو  ترضح  ناهارمه  یتنطلـس و  ياهورین  هدنامرف  نآ و  ریدم  مرح و  ِگرزب  یتفم و  یـضاق و  بانج  هبتریلاع و 
. دادرارق دّقفت  دروم  ار  ناگمه  شیوخ ، تمحرم  فطل و  اب  ویدخ  اجنآ  رد  دندش و  لقتنم  یگرزب  تافیرشت  رالات  هب  یگمه  ماش 

هک ار  ياههادبلایف  ینارنخس  یلاو ، ماقممئاق  يدنفا » کب  نیما   » هوهق ندیشون  زا  دعب 
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هفاضا سدقم ، ِراید  نیا  هب  ویدـخ  مدـقم  تشادـیمارگ  نمـض  دوخ ، ینارنخـس  رد  هدربمان  دومن ؛ داریا  دوب ، تغالب  تحاصف و  تیاهن  رد 

« اشاپ یلعدـمحم   » موحرم زیمآراختفا  لامعا  راثآ و  هراومه  تسا  هدومن  زاغآ  ار  شاهفیظو  تیالو  ِزکرم  نیا  رد  هکیماـگنه  نآ  زا  دومن :
. تسا هدـنام  یقاب  نادواج  راید  نیا  رد  زونه  تسا  هدـیدرگ  يزیرهیاـپ  وا  هلیـسوب  هک  یمظن  بیترت و  هدومن و  يوریپ  یـسررب ، نمـض  ار 

ياج رد  ارنآ  هراومه  هکلب  هدرکن  سبح  رـصحنم و  هاگچیه  ار  نآ  هدرتسگ  ِتایفقو  دومن ، هفاضا  دوخ ، ياـهراک  حیرـشت  نمـض  هدربماـن 
نآ ِنالک  درُخ و  نایم  ددرگیم ، لاـسرا  اـجنآ  هب  زین  رـصم  تلود  يوس  زا  هلاـس  همه  هک  ییاـیازم  قوقح و  زا  هدومن و  هدافتـسا  شدوخ 

سپ تسا . هدیزرون  غیرد  نانادب  تمدخ  عون  ره  زا  هدوب و  يو  ناگدید  رباربرد  هراومه  ریقفو  دنمتسم  ره  یگدنز  تسا و  هدرک  میـسقت 
. دومن يرازگساپس  وا  فطل  راتفگ و  تحاصف  زا  ویدخ  ابیز ، هبطخ  نآ  نایاپ  زا 

بوخ و دروخرب  مرک و  فطل و  هب  تبسن  نانآ  نابز  هکیلاحرد  دنتخادرپ و  ییارسناتساد  وگتفگ و  هب  هورگ  نآ  بش ، ياههمین  ات  سپس 
. دندرک كرت  ار  تفایض  نآ  دوب ، رّکشت  ساپس و  زا  ّولمم  وا  بدا  یِشنَم و  دنلب  تاعالطا و  ِتعسو 

بـش هدرک و  رادید  فیرـش  اب  سپـس  دـینارذگ و  ناگدـننکدیدزاب  زا  يریثک  عمج  زا  رادـید  هب  ار  هجحلايذ  متفه  هبنـشود  زور  ویدـخ 
. دومن رداص  ار  تافرع  يوس  هب  تکرح  يارب  یگدامآ  ِروتسد  درک و  تعجارم  هرامالاراد »  » يوس هب  هبعک  درِگ  رب  فاوط  زا  سپ  ماگنه 

نیمرح يوس  هب  رصم  زا  دیدج » میدق و  هار  »

ترایز و  مارحلا » هَّللا  تیب   » يوس هب  جح  ماجنا  يارب  ناناملـسم  هک  تسا  هتـشاد  رارق  يریـسم  رد  هراومه  نونکات  زین  نیا و  زا  شیپ  رـصم 
اب هسیاقم  رد  هک  دراد  رارق  نیمز  یبرغ  هرکمین  رد  رـصم  دناهدرکیم . هدافتـسا  ریـسم  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شایمارگ  ربمایپ  دـقرم 

ِناملـسم دـیآیم . دـیدپ  هریاد  طـیحم  يوـس  هب  اـهرُطق  مین  هطقن ، نآ  زا  دـشابیم و  نآ  يزکرم  هطقن  اـی  ناـهج  بلق  رد  هک  همّرکم  هّکم 
یبرغ و نادوس  رجین و  لاگنس ، ربرب ، ِناناملسم  رگید  اقیرفا و  برغ  رد  هک  یبرغم  ِناملسم  دنکیم و  یگدنز  اپورا  ِبرغ  رد  هک  یسلدنا 

ای ایرد و  هار  زا  دوخ  روشک  زا  زاغآ  رد  دنیامن ، رفس  مارحلا  هَّللا  تیب  يوس  هب  دننک و  جح  دصق  هکیتروصرد  یقرش 
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همیرک و هریزج ) هبش   ) نامدرم اهیزاقفق و  ناکرت و  ماش و  نامدرم  زا  یناوارف  دادعت  هکنانچمه  دندرگیم . راپسهر  رصم  يوس  هب  یکشخ 

كرابم هام  زا  شیپ  روظنم  نیدـب  یگمه  هنارتیدـم ، ياـیرد  ریازج  يربیـس و  هیـسور و  لامـش  ناناملـسم  رگید  اهینازاق (1) و  اـهیراخب و 
راپـسهر تسا ، رتمولیک  دودـح 640  رد  ياهلـصاف  هک  صوق »  » يوـس هب  یکـشخ  هار  زا  سپـس  دـندمآیم و  مه  درِگ  هرهاـق  رد  ناـضمر 

. دندیدرگیم
هب یقرـش  يارحـص  رد  نانآ  ِناوراک  نآ  زا  سپ  دـندرکیم و  یط  زور  تسیب  رد  لـین »  » دور هار  زا  ار  هلـصاف  نیا  ناـنآ  زا  رگید  یهورگ 
ود نیا  دومنیم ؛ یط  خرس  يایرد  رب  عقاو  ریصق »  » ای باذیع »  » دصقم هب  ار  رتمولیک  تصـش  دصکی و  دودحرد  یتفاسم  زور  هدزناپ  تدم 

ردنب زا  رتمهم  باذیع »  » ردنب دشابیم . نآ  نیزگیاج  ینونک  ِزئوس  ردنب  هک  دمآیم  رامشهب  رصم  یقرـش  ردنب  ود  ماّیالا  میدق  زا  هدکهد ،
هدهعب ارحـص  نیا  رد  شیوخ  ياهرتش  هلیـسوب  ار  نایجاح  لاقتنا  هفیظو  نانیا  هک  هدوب  ةاجب »  » برع لیابق  تسد  رد  ودره  هدوب و  ریـصق » »

هاگ هک  اجنآ  ات  تشادن ، دوجو  نانآ  نایم  رد  یتقفش  محر و  هنوگچیه  دندوب و  يدنسپان  تسَپ و  یقالخا  تافص و  ياراد  نانیا  دنتـشاد .
كاله یگنشت  زا  نایناوراک  هک  دندادیم  رارق  یتخس  ِیبآیب  طیارـش  رد  ار  نانآ  دندومنیم و  فرحنم  دوخ  یلـصا  ریـسم  زا  ار  ناوراک 

. دنربب جارات  هب  ار  نایناوراک  ياهالاک  لاوما و  دنناوتب  نانآ  هدش و 
لاس 656 رد  هدربماـن  دراد . رارق  دوشیم ، هتفگ  ناـتما »  » نادـب هک  یلحم  یکیدزن  رد  ارحـص  نیا  رد  یلذاـش  نسحلاوبا  یماـن  فراـع  ربق 
، هلاس همه  هقطنم  نیا  نامدرم  تسا . هدـیدرگ  نوفدـم  ناـکم  ناـمه  رد  هتـشذگرد و  زاـجح  يوس  هب  رود ، ِبرغم  زا  دوخ  هار  رد  يرجه 

تکرش نشج  نیا  رد  اهیبرغم  بارعا و  و  دیعـص »  » نامدرم زا  يرایـسب  دادعت  هتفرگ و  نشج  هجحلايذ  مهن  ات  لوا  زا  ار  وا  ّدلوت  زورلاس 
. دننکیم

هْبلَج دـندرگ . لـقتنم  هدـج  هب  نآ  هلیـسوب  هک  دوب  ۀـْبلَج »  » دورو راـظتنا  رد  هاـمکی  هب  کـیدزن  ریـصق »  » اـی باذـیع »  » رد هراومه  ناـیجاح 
هک هدوب  یکبس  تسس و  رایسب  ینابداب  ياهیتشک 

زاقفق رد  ياهقطنم  - 1
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هک دـندرکیم ، راوس  زین  نآ  شیاجنگ  رب  هفاضا  ار  نایجاح  زا  يدایز  دادـعت  هراومه  اهنآ  نابحاص  دوب و  ریـصح  عون  زا  نآ  نابداب  ًاـبلاغ 

عمط هجیتن  رد  دـندیدرگیم و  قرغ  دـندوب ، راوس  نآ  رب  هک  ینایجاح  مامت  هارمه  هب  ایرد  هنایم  رد  ّتلع  نیمه  هب  نانآ  زا  يداـیز  دادـعت 
. تفریم نایم  زا  ناناملسم  ناج  رارشا 

ایرد و مطالت  داب و  ندـیزو  ادـخان و  تاروتـسد  ناـیم  رد  ار  هتفه  ود  دودـح  یناـمز  دادیم ، فاـفک  ناـنآ  رمع  هک  يدارفا  ناـیم  نیا  رد 
تکرح جـح  يوـس  هب  هار  نیا  زا  يرجه  لاس 579  رد  یـسلدنا  ریبجنبا » . » دندیـسریم هّدج  هب  دـندینارذگیم و  نوگانوگ  ياهتنحم 

رد هکنانچنآ  كانلوه  یتاـظحل  ناوارف و  یتّقـشم  اـب  ار  ماـیا  نآ  درک ، یط  مین  هاـم و  ود  رد  ار  هّدـج  هرهاـق و  نایمهلـصاف  يو  دوب . هدرک 
. دینارذگ تسا ، هدروآ  شیوخ  همانرفس 

« ةاجب  » ياهبرع ناـکرت و  نیب  هک  ياهثداـح  ّتلع  هب  لاـس  نآ  رد  نکیل  دـمآ  باذـیع »  » هب رـصم  زا  هطوطب » نبا   » زین يرجه  لاس 725  رد 
ریزگان هدیناسر  هّدج  هب  ار  دوخ  تسناوتن  هدربمان  نیاربانب  دوب ، هتفرگ  شتآ  ردـنب  نیا  رد  هتخادـنارگنل  ياهیتشک  هیلک  دوب ، هداتفا  قاّفتا 

هّکم هب  دعب ، لاس  رد  یقارع » لمحم   » هارمه هب  هدرک و  تعجارم  دادـغب  هب  نایاپ  رد  ماش و  نیمزرـس  هب  سپـس  رـصم و  يوس  هب  اج  نآ  زا 
. دومن رفس 

. دوب رصم  مکاح  يوس  زا  يرگید  و  هجاب »  » لیابق ِگرزب  يوس  زا  يوََدب  یمکاح  تسخن  دندرکیم : تنوکـس  مکاح  ود  هدکهد  نیا  رد 
نایاپ رد  هک  دنتـشادیم  تفایرد  هینج  تفه  نایجاح  ریاس  زا  هینج و  هد  یبرغم  ِیجاح  ره  زا  هاگرذگ  نیا  زا  روبع  تایلام  ناونعب  ود  نیا 

لاس 590 رد  یبّویا » نیدلاحالـص   » هکنیا ات  دوب  اجرباپ  نانچمه  تایلام  نیا  دندومنیم ؛ میـسقت  هّکم  ریما  دوخ و  نایم  ار  شیوخ  دـمآرد 
سپـس دومن ؛ نیزگیاـج  اـجنآ  يارب  دوـخ  يوـس  زا  يدـیدج  يررقم  هدرک و  لـطاب  ار  نآ  یـسیع » نب  رثـکم   » فیرـش نارود  رد  يرجه 

يوس زا  هکنیا  ات  دـندرکیم  تفایرد  یتایلام  هکم  هب  دورو  ماگنه  هب  یجاـح  ره  زا  هکیروطب  دنتـشاد  لومعمار  مسر  نیا  ًاددـجم  فارـشا 
رد هدوـمن و  تاـیلام  نآ  لاـطبا  هب  راداو  يرجه  لاس 721  رد  ار  یمنیبا » نب  هفیطع   » فیرـش صخـش  نووالق » نب  دـمحم  رـصان   » کلم

. تشادیم لاسرا  هکم  هب  وا  يارب  هلاس  همه  ار  مدنگ  يرادقم  تایلام  نآ  شزرا  هب  ضوع 
هلیسوب هار  نیا  اریز  ددرگیم . زاب  میدق  سب  ینامز  هب  ریصق »  » و طفق »  » نایم هار 
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. دش هدوشگ  برع ، دالب  دنه و  نمی و  نیمزرس  رصم و  نیب  یناگرزاب  روما  ماجنا  يارب  دالیم  زا  شیپ  مهدزاود  نرق  رد  موس ،» سیـسمر  »

دالیم زا  شیپ  لاس 320  رد  دندیدرگیم . ریزارس  رصم  هب  تنوکـس  تراجت و  يارب  اهتمـسق  نیا  نامدرم  زا  یناوارف  دادعت  روظنم  نیدب  و 
دوب يردنب  اهنت  ریصق »  » هکیروطب دیدرگ ، رادروخرب  یمیظع  ّتیمها  زا  هار  نیا  سوفلدالیف » سومیلطب   » نارود رد  ینعی  حیـسم  ترـضح 

ار یناوارف  ياههاچ  سوفلدالیف » سومیلطب   » روظنم نیمه  هب  دادیم و  طابترا  سکعلاب  دـنه و  سونایقا  اب  ار  هنارتیدـم  يایرد  تراجت  هک 
يرادـساپ يارب  ییاـههعلق  نآ  راـنک  رد  هک  تخاـس  هراـّجتلالام  ندرک  راـبنا  يارب  ییاـهناکم  هار  لوط  رد  درک و  ثادـحا  ریـسم  نیا  رد 

نآ نیزگیاج  باذیع »  » هدـکهد نآ  مادـهنا  زا  سپ  هک  دـش  هتخاس  سینریب »  » رهـش وا  هلیـسوب  نینچمه  دروآ . دوجوب  نآ ، زا  يزورهنابش 
هدوب ریفوا »  » رهـش ياههدنامزاب  اهدنب ، نیا  دندقتعم ، یـضعب  هک  دراد  دوجو  نهک  رهـش  زا  ییاهدنبوس  نیا  رد  زین  نونکات  دیدرگ و  رهش 

وـس نادـب  نآ  فارطا  زا  الط ، جارختـسا  يارب  ار  لیئارـسا  ینب  حیـسم ، دالیم  زا  شیپ  مهد  نرق  رد  مالـسلا » امهیلع  دواد  نب  نامیلـس   » هک
. تسا هتشادیم  لیسگ 

نایجاح روبع  هار  اهنت  نانچمه  هار  نیا  تسا . هدیدرگ  رکذ  بلطم  نیا  نیتسخن - ِناهاشداپ  رابخا  زا  هناگُهن  حاحـص  تمـسق  تاروت - رد 
هار راب  نیلوا  يارب  نایجاح  ناوراک  هارمه  هب  رّدلاةرجش »  » لاس نیا  رد  ماجنارـس  هکنیا  ات  دوب ، يرجه - لاس 645  ات  لوا  نرق  زا  يرصم -

. دندرک رایتخا  هبقع -»  » يوس زا  ار - یکشخ 
ریـسم نآ  زا  ار  نایجاح  ناوراک  يرادـقدنب » سربب  رهاظ   » ِکلَم هکیروطب  دـیدرگ  ییازـسب  ّتیمها  ياراد  ریخا  هار  يرجه ، لاس 660  رد 
تکرح سپ  نآ  زا  دومن . لاسرا  هّکم  هب  دوب ، هدرک  اـیهم  نآ  يارب  فیرـش  روتـسد  هب  هک  يدـیلک  هارمه  هب  ار  هبعک  هماـج  داد و  تکرح 

. دنام یقاب  برغ  قرش و  نیب  یناگرزاب  هارهاش  ناونعب  نانچمه  هار  نیا  نکیل  هداهن  شهاک  هب  ور  باذیع »  » هار زا  نایجاح 
نیا هک  دوب  تهج  نادب  ریصق »  » ّتیمها دادیم . تسد  زا  ار  دوخ  نیشیپ  هبتر  مکمک  ریصق »  » تیمها نتفر  الاب  اب  باذیع  هک  دسریم  رظنب 

هکنیا ات  دنامیم  یقاب  رییغت  نودب  ایرد ، بآ  تارییغت  نتفرگ  رظن  رد  اب  نآ  بآ  هراومه  دوب و  یعیبط  یجیلخ  ياراد  هدکهد 
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. دوشیم هدید  نآ  هدنامیقاب  راثآ  ریـصق »  » بونج يرتمولیک  هد  هلـصاف  رد  زین  نونکات  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  ّتیمها  هرابکی  هب  باذیع » »
ار نآ  هار  داد و  قنور  ار  باذیع »  » هار نایباّهو ، اب  گنج  رد  زاجح ، نیمزرس  هب  يرصم  نازابرس  لیـسگ  ماگنه  هب  اشاپ » یلعدمحم   » زیزع

هقظنم نآ  زا  سم  ـالط و  نداـعم  جارختـسا  حرط  اـب  هارمه  هار  نیا  هب  تیاـنع  هجوـت و  دوـمن . تّمرم  ار  نآ  ياـههاچ  تخاـس و  هراوـمه 
. تفای شیازفا 

لزنم هاگتـسیا و  نیلوا  تسا : قراطم »  » هب موسوم  هک  دراد  دوجو  نآ  رد  یناوارف  ياههار  هدوب و  ّتیّمهااب  نانچمه  زین  نونکات  ریـسم  نیا 
. دندیدرگیم دراو  نادب  طفق »  » ای انغ »  » زا ینارفاسم  هک  دوب  ربنع » رئب   » نآ

دنزرف اشاپ » میهاربا   » موحرم هلیـسوب  هاچ  نیا  دـیدرگیم . جراـخ  هاـچ  زا  بآ  نآ ، هلیـسوب  میدـق  زا  هک  دوب  یبالود (1)  ياراد  هاـچ  نیا 
، نآ زا  یتمـسق  راـنک  رد  نـینچمه  دوـمن . اـنب  ناـیاپراهچ  هدافتـسا  يارب  ياهناخاّقـس  نآ  راـنک  رد  هدـیدرگ و  تـّمرم  اـشاپ » یلعدـمحم  »

مداخ يارب  هنالاس  ار  هینج  شـش  دوب  هتـشون  روظنم  نیدـب  هک  ياهمان  رد  تخاس و  نیرفاسم  تحارتسا  يارب  قاطمین  تروصب  ییاهدـبنگ 
. ددرگیم تخادرپ  هیلام ، ترازو  يوس  زا  زین  نونکات  هک  دوب  هدومن  ررقم  هاچ  نیا 

هکنیا ات  تسا  هدرک  ادیپ  همادا  دوشیم  هدیمان   (2) بالکلا » فیج  قرطم   » مان هب  هک  یهار  رد  یقرش و  لامش  يوس  هب  هار  ریـسم  اجنآ  زا 
داسجا هک  دراد  دوجو  ینهک  يرصم  ياهراغ  اجنآ  رد  هک  تسنیا  بالکلا » فیج  قرطم   » يراذگمان لیلد  ( ؛ دسریم هطیقل »  » هاگتسیا هب 

برع زا  ناـنیا  هک  دـننکیم  یگدـنز  تاـباشع »  » هلیبق زا  یمدرم  ناـکم  نیا  رد  تسا ). هدـش  هداد  رارق  نآ  رد  یناوارف  ياهگـس  ییاـیموم 
زا یخرب  هک  دراد  رارق  هاچ  يدادـعت  رایـسب و  لخن  ناتخرد  هاگتـسیا  نیا  رد  دـنیآیم . رامـش  هب  دنتـسه  ةاجب »  » زا ياهخاـش  هک  هدـبابع » »

. تسا هدنام  یقاب  راگدای  هب  هسلاطب (3)  نارود  زا  نآ  ياههاچ 

« مجرتم  » دندیشکیم الاب  هب  هاچ  زا  ار  بآ  نآ  هلیسوب  هک  یهاگتسد  - 1
اهگس ياههشال  هار  - 2

. دنیوگ ار  مالسا  زا  شیپ  رصم  رد  تیحیسم  ییاورنامرف  ياهنارود  زا  یکی  - 3
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هاگتـسیا نیا  زا  دراد . دوجو  يرایـسب  یمیدق  راثآ  ناکم ، نآ  رد  هک  دسریم  هلاکو »  » هاگتـسیا هب  هکنیا  ات  دباییم  همادا  نانچمه  هار  نیا 

زا ولمم  یناوارف  ياهراغ  نآ  رد  هک  دوشیم -. یهتنم  دوشیم ، هتفگ  لوجعلا » فیج  قرطم   » نادب هک  یهار  هب  دـباییم و  همادا  ریـسم  زین 
همادا تامامحلا » قرطم   » هب سپس  دوشیم - یهتنم  دناهدیدرگیم  شتـسرپ  نیـشیپ  نایرـصم  هلیـسوب  هک  هدوب  هدش  ییایموم  ياههلاسوگ 

ناینوعرف و راثآ  نآ  رد  هک   ) دشابیم رفاکلا » قرطم   » نآ زا  سپ  دراد و  دوجو  یناوارف  یعیبط  ياهرابنابآ  هار  نیا  رد  هک  دهدیم  ریسم 
« زیلگنالا رئب   » هب دنکیم و  ادیپ  همادا  هار  اجنآ  زا  دراد ) هار  نآ  ياهتنا  هب  هلپ  هسولهچ  دصکی و  هلیـسوب  هک  هدوب  رمرم  زا  ینوزلح  یهاچ 

نازابرـس یپ  رد  اـجنآ  زا  دـندرک و  رفح  دندیـسر ، ریـصق  هب  اـیرد  هار  زا  اـهنآ  نازابرـس  هکیماـگنه  هب  نایـسیلگنا  ار  هاـچ  نیا  . ) دـسریم
« هجبنع  » يوس هب  هار  ناکم  نیا  زا  دراد و  هلـصاف  نیمز ، حطـس  زا  رتم  راهچ  هاچ  نیا  بآ  دندش ). هناور  رـصم  ریخـست  ماگنه  هب  يوسنارف 

هقطنم نیا  هب  شیوخ  ناـمرد  هجلاـعم و  يارب  مدرم  زا  يرایـسب  دراد و  دوجو  راددرگوـگ  یندـعم  بآ  اـجنآ  رد  هک  دـنکیم  ادـیپ  همادا 
نایرـصم هب  ار  ناهایگ  نآ  هلاس  همه  تلود  دیوریم و  نآ  رد  یناوارف  هفرُخ  هایگ  هک  دراد  دوجو  ییاهقالتاب  اجنآ  رد  نینچمه  دنیآیم .
هکیروطب هدوب  ّتیعمجرپ  دابآ و  يرهـش  هتـشذگ ، نرق  رد  رهـش  نیا  و  دنکیم . ادـیپ  همادا  ریـصق »  » يوس هب  هار  ناکم  نیا  زا  دـشورفیم .

. تسا هدمآیم  رامش  هب  نیمزرس  نیا  مهم  زکارم  زا  تسا و  هدیسریم  رفن  رازه  تسیب  زا  شیب  هب  نآ  یلاها  دادعت 
زا ینهآهار  اشاپ ،» دیعـس   » نارود رد  هک  تسا  اجنآ  ات  نآ  ّتیمها  دـیآیم و  رامـش  هب  یناگرزاب  ياهّداـج  ناونعهب  ریـصق »  » هار نونکامه 

يوس زا  دندشیم و  هدیشک  كدی  بسا  هلیسوب  هک  دیدرگ  ییاهیراگ  نیزگیاج  نهآهار  نیا  دش و  ثادحاریـسم  نمیه  زا  زئوس  هب  هرهاق 
. دیدرگ داجیا  هرهاق  زا  نادرگناهج  لاقتنا  يارب  يدالیم  لاس 1845  رد  اشاپ » یلعدمحم  »

« راـضخلا قوس   » هب نونکامه  هک  تشاد  رارق  یکـسوم »  » لـخاد پچ  تمـس  رد  هک  دوب  رورم » زکرم   » ماـن هب  هژیو  يزکرم  ياراد  هار  نیا 
« ریصق  » نانچمه لاحنیا  اب  دشابیم ؛ فورعم   (1)

ناشورف يزبس  رازاب  - 1
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هوهق و لفلف و  شرف و  هدج  زا  ددرگیم و  لقتنم  هدج  هب  تابوبح  اجنآ  زا  هک  دیآیم  رامشب  زاجح  ایلع و  رـصم  نیب  مهم  يردنب  ناونعب 

ردـنب نیا  تالوصحم  زین  ار  اـنق »  » رد یگرزب  رازاـب  هک  يروطب  ددرگیم ، دراو  نادـب  اـهنیا  زج  دـنه و  تادراو  رگید  یّکم (1) و  يانس 
ریسم نآ  زا  ًامیقتـسم  تالوصحم  نیا  یمامت  سپ ، نآ  زا  دیدرگ و  ثادحا  زئوس  لاناک  هکنیا  ات  تشاد  همادا  هاگیاج  نیا  دشخبیم  قنور 
هرادا هکنآ  اب  نآ ، تشذگ  زا  لاس  تسیب  دودح  زا  سپ  هکیروطب  دش  هتساک  ریـصق  ّتیمها  زا  مکمک  نیاربانب  دیدرگیم . رداص  اپورا  هب 

زا یخرب  ماـگنه  نآ  رد  دـیآیم . رامـشهب  اـنق »  » تیریدـم عـباوت  زا  یکچوـک  شخب  نکیل  تشاد » رارق  لـحاوس   » کیـشک تسد  رد  نآ 
. دندرکیم ترفاسم  هّدج  هب  زئوس  زا  یتشک  هلیسوب  نایجاح 

رگید ای  لمحم »  » هارمههب هبَقَع »  » زاو هدرک  باختنا  ار  یکشخ  هار  نانآ  بلغا  نکیل  دندومنیم . یط  زور  تسیب  دودحرد  ار  ریـسم  نیا  و 
هّکم هـب  ار  دوـخ  زور  هاـجنپ  یط  دــندشیم و  هارمه  دــنتخادنایم ، هارب  نارگید  و  یلع » دـالوا   » زا رــصم  ياـهبرع  زا  هـک  ییاـهناوراک 

نیدلا لامج  ریما  تخادنا  هارب  هکرب »  » زا تکرح  زا  سپ   » هبقع ریسم  هار و  نیا  رد  ار  نایجاح  ناوراک  هک  یصخش  نیتسخن  دندیناسریم .
زاـغآ رد  درکیم ، تـکرح  رـصم  زا  يرجه  لاس 809  رد  لـمحم  ریما  ناونعب  نیدلاباهـش »  » شدـنزرف اـب  هکیماـگنه  يو  دوب . راداتـسا 

ار کیره  تشون و  ار  نایجاح  ناگرزب  مان  ریما ، روتـسدب  دیـسر ، زئوس - یکیدزن  رد  یهاگتـسیا  دورجع -»  » هب ناوراک  هک  یتقو  تکرح 
زا ار - نایناوراک  سپـس  درکیم ، تیادـه  شنارازگتمدـخ  ناهارمه  ناـیاپراهچ و  اـهرتش و  زا  ّمعا  شناوراـک  هارمههب  ینیعم  ِّلـحم  هب 
رد نیا  دومنیم ، نیمأت  رادساپ  ِنازابرس  زا  یهورگ  هلیسوب  زین  ار  نانآ  فارطا  تظفاحم  هدروآ و - درگ  فرطود - ات  هتفرگ  نالوارقشیپ 

. دومنیم تکرح  گنهآ  نیا  اب  ناوراک  دوب و  هداد  رارق  ناوراک  هنایم  رد  زین  ار  هیثاثا  الاک و  لماح  نارتش  هک  دوب  یلاح 
دشابیمن رتمولیک  دصیس  زا  رتمک  هک  هبقع »  » و زئوس »  » نایم هلـصاف  رد  یتخـس  نیا  هژیوب  دوب  راوشد  تخـس و  رایـسب  یهار  یکـشخ ، هار 

دیدـپان تـفریم و  ورف  نآ  رد  نادرم  ياـپ  زا  شیب  نارتـش  ياـپ  هکیروـطب  دوـب  مرن  نـش  زا  هدیـشوپ  ریـسم  نـیا  نیمزرـس  دـشیم . هدـید 
هیبش رایسب  هک  دوب  ییاهکسرتم  هلیسوب  اهنت  هار  نیا  رد  نیرفاسم  يامنهار  تشگیم ،

لهسم - 1
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ناوارف نآ  رد  یتخس  تدش و  بآمک و  رایـسب  ریـسم  نیا  دندوب . هدش  هداد  رارق  تشد  نیا  رد  روظنم  نیمه  هب  دندوب و  يداب  بایـسآ  هب 

دوب هدش  هتخاس  نایجاح  ياهیدنمزاین  نارتش و  هشوت  ندرکهریخذ  يرادـهگن و  يارب  ییاهرابنا  ریـسم  نیا  ياههدـکهد  زا  یخرب  رد  دوب ،
ات دندومنیم  لاسرا  اهتمسق  نیا  هب  نّیعم  يدزمتسد  لباقم  رد  ار  شیوخ  زایندروم  ياهالاک  هیثاثا و  شیوخ  رفـس  زا  شیپ  نیرفاسم  هک 

. دنبای ییاهر  ناوراک  هارمه  هار  لوط  رد  نآ  لمح  تقشم  زا 
ریـسم نیا  زا  هکم  هب  هرهاق  زا  رفـس  ماگنه  هب  نایجاح  ناوراک  تسا و  هدش  عقاو  یکـشخ  هار  رد  هک  ار  یلزانم  اههاگتـسیا و  مان  اجنیا  رد 
هدومن صخشم  امش  يارب  دیامنیم ، روبع  نآ  زا  لمحم  ناوراک  هک  ار  ییاههاگتسیا  هاگتسیا و  ره  نایم  هلصاف  نینچمه  دندرکیم ، روبع 
ياهرتش نتـشاد  تکرح و  ماگنه  هب  صاخ  بیترت  مظن و  ندوب  اراد  تلع  هب  لمحم  ِناوراک  دینادب  هکنیا  تسا  رکذ  هب  مزال  میربیم . مان 

تکرح ناکما  تروص  رد  هک  هتـشاد  نیا  رب  یعـس  نایناوراک  ریاس  تهج  نیا  هب  هک  درکیم  تکرح  اهناوراک  ریاس  زا  رتعیرـس  راوهار ،
: دنیامن میظنت  نانآ  اب  ار  شیوخ 

: هرهاق زا 
. تسا هلصاف  جاحلاۀکرب »  » ات تعاس   6

. دراد رارق  ءارضخلاراد »  » نآ زا  سپ  و  لوا » ياشاپ  سابع   » خاک لحم  نآ  رد  هک  تسا  هلصاف  ءاضیبلاراد »  » ات تعاس   14
نارامیب هطقن  نیازا  هک  تسا  هتفرگ  رارق  نآ  زا  يرتمولیک  تسیب  هلصاف  رد  زئوس و  یبرغبونج  رد  هک  تسا  هلصاف  دورجع  ات  تعاس   12

. دندرگیم زاب  رفس  زا  هدش  فرصنم  دارفا  رگیدو  ناگدننکهقردب  و 
ياهداب ندیزو  اب  هک  تسا  یمرن  ياههسام  زا  هدیـشوپ  نیمز  ریـسم  نیا  رد  هک  تسا  هلـصاف  موس  مود و  لوا و  هناخکیـشک  ات  تعاس   8

. ددرگیم لقتنم  وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  دیدش 
. تسا هلصاف  هولع »  » ات تعاس   6

زا هدیشوپ  ناکم  نآ  نیمز  هک  دشابیم  هلصاف  نسح » لدانج   » ات تعاس   11
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. تسا هسام 

هتخاس ارـسناوراک  هعلق و  هارمههب  هک  دراد  دوجو  یناتخرد  رگید  ناتـسلخن و  ناکم  نآ  رد  هک  دشابیم  هلـصاف  لِِخن » ۀیرق   » ات تعاس   12
. دشابیم يروغ  ناطلس 

ضوح هس  نآ  رانک  رد  هدوب و  نسحرـصان »  » کـلم ياـههتخاس  زا  هک  دراد  دوجو  نآ  بـالود  هارمه  هب  یبآ  هاـچ  هطقن  نیا  رد  نینچمه 
ماـگنه نیا  رد  زین  تلود  ددرگیم . بآ  زا  رپ  جـح  مسوـم  رد  دریگیم و  ياـج  نآ  رد  بآ  کـشم  رازههس  دودـح  هک  دراد  رارق  عیـسو 
مـسوم نایاپ  رد  تشادیم و  لیـسگ  هقطنم  نیا  هب  اهـضوح ، ندرک  بآ  رپ  بالود و  ندروآرد  شخرچ  هب  يارب  ار  رن  واگ  راهچ  هراومه 

. دنتشگیم زاب  رصم  هب  نایجاح  ياهناوراک  هارمه  هب 
ّما رئب   » هب هتفرگ  تروص  نآ  زا  لوا » ياـشاپ  ساـبع   » رداـم يوـس  زا  هک  یمیمرت  تلعب  اریخا  هک  تسا  هلـصاف  صیرق » رئب   » اـت تعاـس   12

. دشابیم وبدب  نّفعتم و  نآ  بآ  تسا و  هدیدرگ  موسوم  سابع »
دـسرب و نآ  هُّلق  هب  ات  دوریم  الاب  رادبیـش  ینیمز  رد  برغ و  يوس  زا  ار  ینالوط  یهار  رفاسم  ره  هک  تسا  هلـصاف   (1) هبقع »  » ات تعاس   7
زا یهاگ  یخالگنـس و  هاگ  هک  ینیمز  رد  يدنلب و  یتسَپ و  زا  ُرپ  یهار  رد  دـیآ ، نییاپ  قرـش  يوس  هب  هطقن  نآ  زا  دـهاوخب  هکیتروصرد 

طقف هک  دسریم  کیراب  نانچنآ  ياهگنت  هب  هکنیا  ات  درادیمرب . ماگ  تسا  گنس  زا  هدیشوپ  تخـس و  هاگ  دوب و  هدش  هدیـشوپ  مرن  هسام 
نبا  » هک دوب  ینوزلح  لکـش  هب  ًابیرقت  هار  نیا  ریـسم  دـشابیم و  موسوم  زال » عطق   » هب هگنت  نیا  دـیامن ؛ روبع  اجنآ  زا  دـناوتیم  رتش  کی 

سابع  » سپ نآ  زا  دیدرگ ؛ حالـصا  نووالق » نب  دـمحم   » يوس زا  متـشه  نرق  رد  سپـس  دومن و  تّمرم  يرجه  موس  نرق  رد  ارنآ  نولوط »
بکرم زا  تسیابیم  ریسم  نیا  زا  روبع  ماگنه  هب  رفاسم  ره  فصو ، نیا  اب  نکیل  هدرک ، میمرت  ًادّدجم  مهدزیس  نرق  رد  ار  نآ  لوا » ياشاپ 

ییاـمیپهار نیا  رد  دومنیم ، یط  تعاـس  شـش  رد  ار  هندرگ  ریـسم  لوـط  تشادیمرب ، ماـگ  هداـیپ  هکیلاـحرد  دـمآیم و  نییاـپ  شیوـخ 
الاب هب  ور  ار  یبیشارس  ربارب  ود  نییاپ و  هب  ور  يرادقم 

هندرگ - 1

نیمرح يوس  هب  رصم  زا  دیدج » میدق و  هار  »www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 500زکرم  هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


123 ص :
نیا رد  دنیوگ .  (1) هْلیأ »  » نادب هک  دراد  رارق  هبقع » هدکهد   » هندرگ نیا  نییاپ  رد  دندومیپیم .

يردنب مالسلا  امهیلع  دووادنب » نامیلس   » نامز رد  هدوب و  دابآ  رایسب  نیدم »  » نارود رد  اریز  تسا ، هدمآ  رامش  هب  نهک  رایسب  يرهـش  - 1
هب نمی  یکـشخ  هار  هکیروطب  تفرگیم . ولهپ  نآ  رد  دروآیم  ـالاک  ماـش  يارب  سراـف  دـنه و  نمی و  زا  هک  ییاـهیتشک  هک  دوب  گرزب 

ریسم نیا  یتراجت  ياهالاک  لاقتنا  لقن و  ًادّدجم  تشذگرد  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  هکیماگنه  تفرگیمن  رارق  هدافتـسا  دروم  رگید  هرطب » »
برع و دالب  رـصم و  نیب  یناگرزاب  يارب  يزکرم  دوب و  یگرزب  ياهرازاب  ياراد  رهـش  نیا  تشگزاب . یکـشخ  هار  ینعی  دوخ  هّیلّوا  هار  هب 
دـمآ و رهـش  نیا  هب  كوـبت  گـنج  ماـگنه  هب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  يرجه  مـهن  لاـس  رد  دـمآیم . رامـشهب  قارع  سراـف و 

نیاربانب تشاد ، میدقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روضح  هب  ار  هیزج  دمآ و  شیپ  حلـص  ِرَد  زا  رهـش  نآ  ریما  هبؤرنبا »  » لاحنیارد
نب ۀنحویل  هَّللا  لوسر  یبنلا  دمحمو  هَّللا  نم  ۀنمأ  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  : » دنتـشون يو  يارب  ار  هماندهع  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

نمف رحبلا  لهأو  نمیلا  لهأو  ماشلا  لـهأ  نم  مهعم  ناـک  نمو  یبنلا  ۀـّمذو  هَّللا  ۀـّمذ  رحبلاو  ّربلا  یف  مهترایـس  مهنفـس و  هلیأ  لـهأ  هبؤر و 
هنودیری اقیرط  الو  هنودری  ءام  اوعنمی  نأ  ّلحی  هنإو ال  سانلا  نم  هذخأ  نمل  ۀـبیطل  هنإو  هسفن  نود  هلام  لوحی  هنإف ال  اثدـح  مهنم  ثدـحأ 

«. هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نذاب  هنسح  نب  لیبحرشو  تلصلا  نب  مهج  باتک  اذه  رحب . وأ  ّرب  نم 
هبؤر و دنزرف  انحوی  يارب  ادخ ، لوسر  ربمایپ و  دّـمحم  راگدرورپ و  يوس  زا  تسا  ياهمانناما  نابرهم ، هدـنیاشخب  راگدرورپ  مانب   » همجرت

ریز رد  رحبلا  لها  نمی و  ماش و  نامدرم  زا  دوخ  ناهارمه  اب  ایرد  یکـشخ و  رد  اهنآ  هیلقن  لیاسو  ناـنآ و  ياـهیتشِک  هک  هْلیا »  » ناـمدرم
دنناوتیمن لام  اب  ار  شیوخ  ناج  دنروآ ، دوجوب  یتعدب  دـنیامن و  فّلخت  نآ  زا  هکیتروصرد  و  دـنراد . رارق  وا  ربمایپ  دـنوادخ و  تیامح 

، بآ ریـسم  رد  دنرادن  قح  زین  نانآ  هکنانچمه  دوب ، دهاوخ  لالح  وا  يارب  زا  دـیامن ، فّرـصت  ار  اهنآ  مدرم  زا  سکره  هدرک و  نیزگیاج 
دنزرف لیبحرـش   » و ْتلَـص » دنزرف  مهج   » هلیـسوب هک  تسا  ياهمان  نیا  ددنبب . مدرم  رب  ار  ایرد  ای  یکـشخ  زا  یهار  دـنوش و  عنام  ار  یـسک 

«. دش هتشون  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روتسدب  ۀنسح »
لمح نارتش  رب  ار  ییاـهقیاق  یبویا » نیدلاحالـص   » سپ نآ  زا  دـندیدرگ و  ّطلـسم  نآ  رب  یبیلـص  ياـهگنج  رد  ناـیگنرف  لاس 566  رد 

. دنار اجنآ  زا  یتخس  روز و  اب  ار  نانآ  درک و  هرصاحم  ار  نانآ  یکشخ  ایرد و  هار  زا  دمآ و  هیحان  نآ  ياهبآ  هب  هدومن و 
هتخاـس هک  دراد  دوجو  ياهعلق  ناـکم  نآ  رد  دراد و  رارق  تاـطیوح » ياـهبرع   » تسد رد  کـچوک  ياهدـکهد  تروصب  نونکامه  اـّما 
زواـجت رفن  دـصکی  زا  نوـنکامه  نآ  تیعمج  دـنراد . رارق  نآ  رد  زابرـس  یخرب  هدـکهد  زا  تسارح  يارب  تسا و  مراـهچ » دارم   » ناـطلس

. دشیم هتشاک  نآ  رد  تاجیزبس  عاونا  هک  دراد  نیریش  یبآ  نینچمه  دراد و  دوجو  ناتخرد  رگید  لخن و  زا  يرایـسب  ناتخرد  دنکیمن و 
هک ةارس »  » ياههوک تسا و  کیراب  رایسب  یهار  ياراد  ریسم  نیا  هک  تسا  رتمولیک  دصکی  دودح  قرش ، رد  ناعم »  » و هبقع »  » نایم هلصاف 
رد یبرغلامش  تمس  رد  سدقملاتیب  هبقع و  نایم  هلـصاف  تسا . هتفرگ  رب  رد  ار  نآ  فارطا  تسا  هدش  هدیـشوپ  خی  زا  ناتـسمز  لوط  رد 

دـصیس دودـحرد  زئوس »  » و هبقع »  » نایم هلـصاف  دراد . رارق  راومهان  بآ و  نودـب  ییارحـص  رد  هار  نیا  هک  تسا  رتمولیک  دصیـس  دودـح 
. دشابیم رتمولیک 
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كدنا ِنداد  زا  سپ  درکیم و  ادج  ناوراک  زا  دندیدرگ ، ناوتان  رفـس  همادا  زا  يرامیب  ای  رقف  لیلد  هب  هک  ار  ینایجاح  ِجاحلاریما  هدـکهد 

دارفا نیا  تشادیم . لیـسگ  هّدج  يوس  هب  هاگ  رـصم و  يوس  هب  یهاگ  ار  نانآ  كوبنـس )  ) ینابداب یتشِک  ندرکهراجا  نانآ و  هب  ياهشوت 
. دندرکیم تکرح  بونج  يوس  هب  زین  هبقع »  » زا نایجاح  دندیسریم و  هّکم  هب  تافرع ، زا  مدرم  ِتکرح  زا  سپ  ًابلاغ 

هک دراد  رارق  هدوب  ایرد  هب  هک  یهوک  ود  ناـیم  هلـصاف  رد  کـیراب  رایـسب  ياهگنت  نآ  هار  رد  هک  تسا  هلـصاف  راـمح » رهظ   » اـت تعاـس   9
. دشابیم رتش  کی  روبع  رادقم  هب  هگنت  یخارف 

. تسا هلصاف  دشابیم ، زین  ماظعلاما »  » هب فورعم  هک  افرش »  » ات تعاس   14
. دشابیم اراد  ار  ییاراوگ  بآ  هدوب و  يرایسب  ياهناتسلخن  اهغاب و  نآ  رد  هک  تسا  هلصاف  بیعش » ریاغم   » ات تعاس   12

زگ ایقاقا و  ناتخرد  هقطنم  نیا  رد  نینچمه  هدوب و  يرایـسب  لـخن  ناـتخرد  بآ و  ياراد  هک  تسا  هلـصاف  بصقلا » نویع   » اـت تعاـس   14
. دوشیم هدید  ناوارف 

مه زابرـس  يدادعت  دراد و  دوجو  ناکم  نآ  رد  زین  ینامثع » میلـس   » ناطلـس ياههتخاس  زا  ياهعلق  هک  تسا  هلـصاف  حـلیوم »  » ات تعاس   12
. دنشابیم رقتسم  اجنآ  رد  ظفاحم  ناونعب 

رد ناوارف  رادـقم  هب  هک  زگ - ناـتخرد  ِبوچ  ِتراـجت  هار  زا  نآ  نینکاـس  هدوب و  یتشادـهبریغ  بوـطرم و  رایـسب  هقطنم  نیا  ياوـهوبآ 
نآ نایم  هلـصاف  هک  دراد  دوجو  كوبت  يوس  هب  یهار  هطقن  نیا  زا  دـننکیم . نیمأت  ار  شیوخ  یگدـنز  دـیوریم - نآ  فارطا  ياـهنابایب 

. دشابیم رتمولیک  دصکی 
یتعسو هگنت  نآ  زا  نایناوراک  روبع  ماگنه  هب  هک  تسا  هلصاف  دراد ، رارق  زوجعلاقش »  » هگنت نآ  هار  رد  هک  هفافک »)  ) یملس  » ات تعاس   12

. دوشیم هدید  زگ  ایقاقا و  مَْود (1) و  زا  يرایسب  ناتخرد  تشد  نیا  رد  دراد . رتش  کی  روبع  هزادنا  هب  كدنا 
زین بآ  هاچ  هس  ياراد  هتفرگ و  رب  رد  ار  نآ  فارطا  اههوک  هک  تسا  عیـسو  یتشد  هقطنم  نیا  تسا ؛ هلـصاف  رتنع » لبطـصا   » ات تعاس   12

. دشابیم

لخن تخرد  یعون  - 1
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« الع  » يوس هب  ییاههار  هطقن  نیا  زا  تفگ . میهاوخ  نخس  هنیدم  هار  حرـش  تمـسق  رد  نآ  هرابرد  هک  تسا  هلـصاف  هجولا »  » ات تعاس   12

. دوشیم بعشنم  یقرشبونج  رد  هرونم » هنیدم   » بونج و رد  عبنی »  » قرش و رد 
. درادن دوجو  بآ  اجنآ  رد  هک  تسا  هلصاف  هرکع »  » ات تعاس   16
. درادن دوجو  بآ  اجنآ  رد  هک  تسا  هلصاف  کنح »  » ات تعاس   12

مرن رایـسب  هسام  زا  هدیـشوپ  نآ  نیمز  رتش و  کی  روبع  تعـسو  هب  دراد  دوجو  ياهگنت  اجنآ  رد  هک  تسا  هلـصاف  ءاروح »  » ات تعاـس   12
. تسا

. دشابیم تخس  ینیمز  ياراد  دراد و  دوجو  رایسب  سم  نداعم  اجنآ  رد  هک  تسا  هریضخ »  » ات تعاس   15
. دش هتفرگ  نآ  رد  یگرزب  نشج  تبسانم  نیمه  هب  دش و  دراو  نادب  یصاخ  تافیرشت  اب  زین  لمحم  ناوراک  هک  تسا  عبنی »  » ات تعاس   10

. تفگ میهاوخ  نخس  هنیدم  هار  تمسق  رد  نآ  هرابرد  هک  دیآیم  رامش  هب  خرس  يایرد  و  هرونم » هنیدم   » نیب زرم  عبنی » »
. دراد يروش  بآ  هک  تسا  هفیقس »  » ات تعاس   18

. دراد ینیریش  بآ  هک  تسا  هروتسم »  » ات تعاس   10
يارب زابرـس  يدادـعت  هک  تسا  هدـش  عقاو  نآ  رد  ياهعلق  تسا و  ایرد  زا  یتعاسمین  هلـصاف  رد  ياهدـکهد  هک  تسا  غبار »  » ات تعاـس   14

تعیدو هب  اجنآ  رد  لمحم »  » ناوراک هریخذ  هیثاثا و  هک  دوب  يدّدعتم  ياهرابنا  ياراد  هدکهد ، نیا  دنـشابیم . رقتـسم  اجنآ  رد  تسارح 
بعـشنم هنیدـم  هب  هار  هس  غبار »  » زا دـیآیم . رامـشهب  هّکم  تاقیم  دـشابیم و  اراوگ  بآ  اب  ییاـهرابنا  بآ  ياراد  نینچمه  دـش ، هدرازگ 

«. ریاغ هار   » و یعرف » هار  «، » یناطلس هار   » ددرگیم
روش یبآ  ياراد  ایرد و  رانک  رب  ياهدکهد  دناهتشون ،) زین  همیدق »  » ار نآ  یخرب   ) هک تسا  هلـصاف  ۀمیـضق »  » ای يدنهلا » رئب   » ات تعاس   12

. ددرگیم زاغآ  اجنآ  زا  یقرشبونج  هار  تسا و 
هدرک هطاحا  ار  نآ  فارطا  یهوبنا ، ياهرازهزبس  اهغاب و  تسا و  یناوارف  بآ  ياههمشچ  نآ  یکیدزن  رد  هک  تسا  صیلخ »  » ات تعاس   6

. تسا

نیمرح يوس  هب  رصم  زا  دیدج » میدق و  هار  »www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 500زکرم  هحفص 133 

http://www.ghaemiyeh.com


126 ص :
، هدوب خلت  هاچ  نیا  بآ  دوشیم : هتفگ  دنیوگ . هلفتلا » رئب   » نادب هک  تسا . عقاو  نیریـشبآ  هاچ  اجنآ  رد  هک  تسا  نافـسع »  » ات تعاس   8
ود نآ  ِهار  نیب  رد  تسا ! هدـیدرگ  اراوـگ  نیریـش و  سپ  دـناهتخادنا  نآ  نورد  ار  شیوـخ  ناـهد  بآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 

. تسین رتشیب  رتش  کی  روبع  هزادنا  هب  نآ  تعسو  تسا و  رتمولیک  کی  دودح  رد  اهنآ  لوط  هک  دوشیم  هدید  هاگرذگ 
. دراد هار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسمه  هنومیم »  » ربق هب  ناکم  نیا  زا  تسا و  نارهظلا » ّرَم   » ای ّرَم ) يداو  « ) همطاف يداو   » ات تعاس   15
هک دراد  هار  رهاز »  » هب اجنآ  زا  نینچمه  دـنوشیم . دراو  تسا  اجنآ  هب  زرم  نیرتکیدزن  هدوب و  مرح  ِّدـح  وس  نیا  زا  هک  میعنت »  » هب سپس 
یط زور  لـهچ  دودـح  رد  ار  رادـقم  نیا  ناـیجاح   (1) دـندرگیم . دراو  همّرکم  هّکم  هب  اـت  دوـشیم  يرپـس  تقو  تعاـس  سپ 4  نآ  زا 

. دنیامنیم
« هّدج  » هب ار  دوخ  شیاسآ - یتحار و  لامک  رد  ایرد - هار  زا  اجنآ  زا  دیآیم و  ار  زئوس »  » ات نهآهار  هلیـسوب  يرـصم  یجاح  نونکامه  اّما 

هلیـسوب ادـتبا  مدرم  زا  یهورگ  دـیامنیم . یط  هتفه  کـی  زا  رتمک  رد  ار  هلـصاف  نیا  ددرگیم و  هّکم »  » هّجوتم ناـکم  نآ  زا  دـناسریم و 
هّدج هار  زا  نآ  هلیسوب  یهاگ  و  دندرگیم . راپـسهر  هّکم  يوس  هب  ناوراک  هارمه  هب  ترایز  زا  سپ  دنوریم و  هنیدم  هب  يزاجح  نهآهار 

دنوریم و عبنی »  » هب اجنآ  زا  هداهن و  هنیدم  يوس  هب  ور  یکـشخ  هار  زا  ّجح  زا  سپ  نیرفاسم  زا  رگید  یهورگ  دـندرگیم و  زاب  رـصم  هب 
ار يرایـسب  یتخـس  جنر و  تلاح  نیا  رد  هک  دنیآیم  ماش  يوس  هب  يزاجح  نهآهار  هلیـسوب  هک  نیا  ای  دننکیم  تعجارم  روط »  » هب سپس 

عفر يارب  نایجاح  رتشیب  نیاربانب  دننارذگب . دیاب  ار  یتشادـهب  هنیطنرق  روط »  » هب اجنآ  زا  تعجارم  ماگنه  هب  اریز  دـنزاسیم  راومه  دوخ  رب 
هنیطنرق هک  جح  نامز  نایاپ  زا  دعب  هتشگزاب و  رصم  هبادتبا  شیوخ  جح  مسارم  نایاپ  زا  سپ  دنریگیم  میمصت  ترایز ، هار  یتخس  جنر و 

. دندرگزاب رصم  هب  ًامیقتسم  ترایز ، زا  سپ  دننک و  رفس  هنیدم  هب  نهآهار  هلیسوب  ادّدجم  دراد ، هارمه  هب  زین  ار  یتشادهب 

رد یکشخ  هار  زا  هک  ار  هکم  ات  رصم  نایم  ریسم  دیامیپب . هار  رتمولیک  راهچ  تعاس ، کی  رد  رتش  ره  هکیتروص  رد  عمج . تعاس   337 - 1
دشابیم رتمولیک  دصراهچ  رازه و  دودح 
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همّرکم هّکم 

رد رهـش  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  ایرد  حطـس  زا  يرتم  عاـفترا 330  رد  هک  تسا  يرهـش  تسا ، فورعم  زین  يرقلا » ّما   » و هَّکب »  » هب هک  هّـکم 
شدـنزرف میهاربا و  ترـضح  نارود  هب  نآ  ناـینب  هک  تسا  هدـش  عـقاو  هـقیقد  هـجرد و 9  لوـط 40  رد  هـقیقد و  هـجرد و 38  ضرع 21 

هکنیا ات  دـندرکیم  یگدـنز  اهنابیاس  اهرداچ و  ریز  رد  لیعامـسا  میهاربا و  نادـنزرف  زاغآ  رد  ددرگیم . زاـب  مالـسلا  اـمهیلع  لیعامـسا 
سپ نآ  زا  هک  دومن  انب  ییاههناخ  اههاگیاج و  هبعک ، فارطا  رد  درک و  تعجارم  ماش  زا  ترجه  زا  شیپ  مّود  نرق  رد  بالک » نب  یـصق  »
زاجح دالب  تختیاپ  رهـش  نیا  نونکامه  دیـسر . نآ  ینونک  نامز  هب  هکنیا  ات  تفای  همادا  دـیدرگ و  هدوزفا  هقطنم  نیا  ینادابآ  نارمع و  رب 
تـسد رد  هک  نآ  يرادا  شخب  تسا : هدـیدرگ  میـسقت  شخب  ود  هب  زکرم  نیا  هـک  دراد  رارق  نآ  رد  یتـموکح  زکرم  دـیآیم و  رامـشهب 

نآ یلاو  ذوفن  ریز  رد  هک  تسا  نآ  یماظن  یلام و  شخب  يرگید  دوشیم . هتفگ  زین   (1) عیمجلا » دیس   » نآ هب  تسا و  هکم  ریما  فیرش و 
ات هتفرگ  یموـب  یلاـها  زا  نآ ، مدرم  یعاـمتجا  مهم و  لـیاسم  هّیلک  نیارباـنب  تسا . هتفرگ  رارق  ددرگیم ، باـختنا  كرت  داژن  زا  اـبلاغ  هک 
ریز مدرم  نیب  تافالتخا  عفر  رتکچوک و  تاقاّفتا  اـما  دریذـپیم . ماـجنا  وا  موسر  بادآ و  فیرـش و  رظن  قبط  یگمه  نیـشنهیداب ، بارعا 

. ددرگیم لصف  لح و  ددرگیم ، نییعت  ناطلس  يوس  زا  هک  یضاق  رظن 
یتشد رد  تسا و  نآ  لوط  زا  یمین  هک  رتمولیک  مین  کی و  ضرع  رتمولیک و  هس  یبیرقت  لوط  هب  یتفاسم  رد  قرـش ، هب  برغ  زا  رهـش  نیا 

رارق هتشاد - یگتـسویپ  هب  لیامت  بونج  برغ و  قرـش و  تمـس  زا  یهاگ  هک  ییاههوکهتـشر  نیب  رد  هک  بونج - هب  لامـش  زا  راد  بیش 
رارق نآ  هزاورد  رب  هک  دینکیم  هدـهاشم  ار  نآ  ياهنامتخاس  ینامز  نیاربانب  تسا ). هّکم  هناگهس  ياههزاورد  نامه  دوصقم   ) تسا هتفرگ 

هوک و  علعل »  » هوک سپس  يدنه »  » هوک ناعقیق ،»  » هوک برغ و  رد  قلف  ای  جلف »  » هوک زا  دنترابع  نآ  یلامـش  ياههوک  هتـشر  دیـشاب . هتفرگ 
نیا زا  هّکمحتف  ماگنه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  عقاو  هکمرهـش  يالاب  رد  هک  نآ ) رخآ  دمو  لوا  حتفهب  « ) ءادَـک »
هوک ود  هب  نآ  دادتما  رد  سپـس  دوشیم  زاغآ  برغ  رد  هدیدح » یبا   » هوک زاهکنآیبونج  ياههوکهتـشر  اّما  دـندیدرگ . هّکم  دراو  يوس 

بونج تمس  هب  هک  ٌيَدُک »  » و يَدُک » »

. همه یگرزب  - 1
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زا هدشدای  ياههوک  یلامش  هنماد  ددرگیم . یهتنم  همدنخ »  » هوک هب  نایاپ  رد  نآ و  قرش  رد  سیبقوبا »  » هوک نآ  لابند  هب  هدش و  هدیـشک 

تفه زا  شیب  هب  اهنامتخاس  نیا  دادعت  دسریم . تشد  نیا  هنایم  هب  جیردتب  هک  تسا  يدابآ  ياههناخ  اهنامتخاس و  زا  هدیشوپ  مرح  يوس 
و دـنیآیم . مه  درگ  اـهنامتخاس  نیا  رد  رفن  رازه  تسیود  زا  شیب  لقادـح  جـح  ماـگنه  رد  هـک  دـسریم  کـچوک  گرزب و  هناـخ  رازه 

دنناـمه رتشیب  اـههناخ  نیا  دـسریم . ّتیعمج  نیا  ربارب  نیدـنچ  هب  ناـنآ  دادـعت  دـشاب ، هعمج  زور  اـب  فداـصم  جـح  مسوم  هکیتروصرد 
رتمک اههناخ  هّیقب  رد  رهـش ، نادـنمتورث  ناگرزب و  ياههناخ  ءانثتـسا  هب  دوب ، نامتراپآ  تاقبط و  تروصب  رتشیب  هک  هدوب  هّدـج  ياـههناخ 

نیرتهب نیرتمهم و  دوشیم و  هدـید  هرارق »  » هقطنم رد  رهـش  نیا  ياـهنامتخاس  نیرتمهم  درک . هظحـالم  ناوتیم  ار  ییـالیو  زاـب و  ياـضف 
ياـهنامتخاس اـههناخ و  عیـسو و  ییاـههار  دـنلب و  یعاـفترا  ياراد  هقطنم  نیا  اریز  دراد ، دوجو  داـیج » بعِـش   » رد زین  رهـش  نیا  ّتیعقوم 

. تسا هدش  هتخاس  یکرت  يرامعم  کبس  هب  هک  دوب  ییابیز  رایسب  گرزب و 
فیرـش  » ِگرزب هناـخ  هـقطنم  نـیا  رد  زین  تـسا و  هدـیدرگ  لاغـشا  كُرت  یتیـالو  نارازگراـک  نادـنمراک و  هلیـسوب  اـههناخ  نـیا  رتـشیب 
كـالما صخـش  نیا  تسا ؛ فورعم  رادـنیمز  فاقـس » دـمحم  دیـس   » ِنآ زا  یکی  هک  دوشیم  هدـید  رگید  ّمهم  هناـخ  ود  و  بلطملادـبع »

رتمک رود ، رایـسب  ياهنارود  زا  مدرم  دزن  رد  هّکم  هاگیاج  تمظع  نهک و  گنهرف  هب  هجوت  اب  دراد . رایتخا  رد  ار  هنیدم  هّکم و  زا  یعیـسو 
رد یلو  دراد . دوجو  ناوارف  اهنامتخاس  هنوگنیا  ماش  رـصم و  رد  هکیتروصرد  دوشیم  هدید  رهـش  نآ  رد  یمیدـق  نهک و  ینامتخاس  راثآ 

مهم هژیو و  یهاگیاج  رد  نآ  یبرع  يرامعم  کبـس  ییابیز و  رظن  زا  هک  دومن  هراشا   (1) اشاپ » رصان  فیرش   » هناخ هب  ناوتیم  طقف  رهش 
. دیآیم رامشهب  هّکم  هناخ  نیرتابیز  هک  مییوگب  هدرک و  دای  هناخ  نیا  زا  ناوتیم  اهنت  دراد و  رارق 

صخش ِتسار  تمس  رد  هک  ار  یعسم  رد  سابعنبا »  » هناخ نایم ، نآ  زا  هک  دوشیم  هدید  زین  نهک  ياههناخ  یهاگ  اههناخ ، نیا  نایم  رد 
رد نایفسوبا »  » روهشم هناخ  ياههدنامیقاب  راثآ و  مرح ، یلامشقرش  رد  و  دید . ناوتیم  تسا ، هورم  يوس  هب  هدننکیعس 

هناخ دنکیم و  یگدنز  لوبناتـسا  هناتـسآ  رهـش  رد  نونکا  مه  هدـمآیم و  رامـشهب  هکم  ریما  نیـشناج  دـهعیلو و  اشاپ ، رـصان  فیرـش  - 1
. تسا هدیدرگ  انب  بلطملا  دبع  فیرش  هلیسوب  هدشدای 
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. تسا هدشن  نآ  يزاسزاب  هب  یهّجوت  هنوگچیه  دوشیم و  هدید  ياهناریو  تروصب  نونکامه  هک  هتشاد  رارق  مالسا  تیلهاج و  نامز 

نآ فارطا  ياههوک  هّکم و  رهش  هشقن 
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رد هک  هدش  عقاو  نارزیخلاراد »  » تمس نیا  رد  دراد . رارق  سیبقوبا »  » هوک دادتما  رد  بونج و  تمـس  هب  اههناخ  نیا  نایم  رد  فیرـش  مرح 

. دراد رارق  رماعینب » بعش   » نآ زا  سپ  دلوملابعش »  » سپس دشابیم ، تسا  یلع » بعش   » هب فورعم  هک  (1) مشاهینب » بعش   » نآ دادتما 
یگدـنز هقطنم  نآ  رد  فارـشا  زا  يرایـسب  نونکامه  هتـشاد و  دوجو  هقطنم  نیا  رد  تیلهاج  نارود  رد  بلطملا  دـبع  نادـنزرف  ياههناخ 

يرگید ِدارفا  ار  اهتمسق  ریاس  دندرکیم و  یگدنز  نآ  یلامش  تمس  رد  هژیوهب  مرح  زا  يرگید  تمـس  رد  شیرق  دارفا  ریاس  اّما  دننکیم .
. دندوب هدیزگ  نکسم  هّکم  نامدرم  زا 

هب تبسن  نابایخ  نیا  مان  دیآیم . رامشهب  رهش  نیا  نابایخ  نیرتگرزب  دراد و  دادتما  قرش  هب  برغ  زا  هک  دراد  دوجو  یهار  هّکم ، هنایم  رد 
«، بابلاةراح  » نادب ددرگ ، زاغآ  برغ  رد  لَوْرَج »  » زا ادتبا  هکیتروصرد  دباییم : رییغت  دریگیم ، تروص  نآ  زا  هک  یفلتخم  ياهباعـشنا 

مرح تسار  تمـس  رد  هکیتروصرد  دنیوگیم . هیماش »  » نادب دوش  کیدزن  مرح  هب  لامـش  زا  هکیماگنه  دوشیم و  هتفگ  هکیبشلا »  » سپس
یتموکح نامتخاس  و  اهیرـصم » هیکت   » فارگلت و تسپ و  هرادا  هک  دوش  هدـیمان  دایج »  » سپـس و  ریغـصلاقوس »  » ددرگ لـیامتم  بونج  هب 

، هّیریما هناخپاچ  هناخپوت و  نازابرـس  ناـگداپ  تشادـهب و  هرادا  نآ ، راـنک  رد  دراد . رارق  نآ  رد  تسا  هیدـیمح »  » هب فورعم  هک  یناـمثع 
دشابیم هّزغ »  » هاگنآ و  لیللاقوس »  » و هیشیشقلا »  » سپس دوشیم و  هدیمان  یعسم » ، » دسریم افص  هب  نابایخ  نیا  هکیماگنه  دوشیم . هدید 

: زا دـنترابع  دراد ، رارق  مرح  لامـش  رد  هک  ییاهنابایخ  اّما  دـنکیم . ادـیپ  هار  یلعملاباب »  » ای هکم  یقرـش  هزاورد  هب  بعـشنم و  نآ  زا  هک 
هنوگچیه دراد  هک  یتعـسو  اب  هّکم  دـشابیم . هیـضاّرب »  » و ۀـیردج » «، » هینامیلـس «، » اقن «، » هرارق ، » دراد رارق  نآ  رد  رهـش  رازاب  هک  هیماـش » »

نادیم هتـشادرب ، رد  هک  یتعـسو  اب  هک  دومن  هراشا  ناوتیم  مارحلادجـسم  نحـص  هب  طقف  نیاربانب  دوشیمن ، هدـید  نآ  رد  یمومع  نادـیم 
، ّجح ماگنه  هب  هک  دشابیم  رتم  هدزناپ  ات  ود  ضرع  هب  یتعسو  ياراد  هدشدای  ياهنابایخ  اههار و  دیآیم . رامش  هب  رهـش  نیا  يارب  یگرزب 

هتکن نیا  تسا  مزال  اجنیا  رد  دنوشیم و  هدید  یگدولآ  تیاهن  رد 

« مجرتم  » دشابیم هّرد  يانعم  هب  ْبعِش  - 1
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. دـنهد ناشن  دوخ  زا  يرتشیب  تمه  جـح  ماـّیا  رد  هژیو  هب  رهـش  نیا  یگزیکاـپ  تفاـظن و  رد  هک  مینک  يروآداـی  يرادرهـش  ياروش  هب  ار 
رد هک  دسریم  اجنادب  ات  اهنابایخ  یگدولآ  دمآ . دهاوخ  رامش  هب  ّتیرشب  نید و  هب  یتمدخ  بش ، ماگنه  هب  زین  اهنآ  ییانـشور  هکنانچمه 

ینیب ياهخاروس  رد  ار  اهنآ  سپس  هدومن و  هتـشغآ  یکم  ُِّرم  ِنغور  هب  ادتبا  ار  هبنپ  هعطق  ود  بارعا ، هژیو  هب  رهـش  نیا  نامدرم  جح  مسوم 
مامشتسا ماگنه  هب  دندرکیم و  نازیوآ  شیوخ  ندرگ  رب  یخن  هلیـسوب  ار  هبنپبوچ  هب  هیبش  هبنپ  هعطق  ود  نیا  ًالومعم  دندادیم . رارق  دوخ 

نانآ يارب  يرتشیب  نایز  ررض و  بجوم  راک  نیا  دنتـسنادیم  رگا  هکیتروصرد  دندادیم ، رارق  دوخ  ینیب  ياهخاروس  رد  ار  اهنآ  دب ، يوب 
لقتنم هیر  هب  ار  هدـش  هیفـصت  كاـپ و  ياوه  دراد و  هدـهعب  ار  اوـه  هیفـصت  هفیظو  دوـخ  ینیب ، اریز  دـندومنیم ، كرت  ار  راـک  نیا  تسا ،

هدوـمن و نوـخ  دراو  برکیم  هارمههب  ار  اـهیگدولآ  دـناوتیم  ددرگ ، هـیر  دراو  ناـهد  هار  زا  هدوـلآ  ياوـه  هکیتروـص  رد  و  دـیامنیم .
ینیب و رب  ار  دوخ  هیفوک (1)  زا  یتمسق  نآ ، ياهبرع  هژیوهب  رهـش ، نیا  گنهرف  اب  مدرم  اّما  دنکیم . لقتنم  ناسنا  هب  ار  يرامیب  لاحنیارد 
ای امرـس و  زا  ار  دوخ  راک ، نیا  اب  دـننکیم و  تباث  دنتـشاد  هیفوک  رب  هک  یلاقع  ای  دوخ و  هماّمع  رد  ار  نآ  هراـنک  دـندادیم و  رارق  ناـهد 

. دنهدیم ییاهر  هدننز  ياهوب 
اب هارمه  نوگانوگ  ياهـسابل  ماّیا  نیا  رد  دـنهنیم و  هکم  يوس  هب  ور  نوگانوگ  ياهداژن  زا  مالـسا و  ناـهج  رـساترس  زا  جـح ، مسوم  رد 

هدیدرگ اپرب  نوگانوگ  ياهسابل  اههرهچ و  زا  یمالسا  یهاگشیامن  ییوگ  هک  نانچنآ  ینکیم ، هراظن  رهـش  نیا  رد  ار  یتوافتم  ياههرهچ 
. تسا

هدیدرگ راید  نیا  راپـسهر  جح  هضیرف  ماجنا  يارب  هدروآ و  مالـسا  هک  مدید  اجنآ  رد  ار  نپاژ (2)  ناگرزب  زا  يدرم  ماـّیا ، نیا  رد  مدوخ 
. دوب

تنوکس ناونعب  ار  هکم  یلامش  تمس  مسوم  نیا  رد  هراومه  اهیبرغم  نایماش و 

. دنهدیم رارق  دوخ  رس  رب  برع  نادرم  هک  ياهچراپ  - 1
« یناباغ لاش   » ار رایدنیا  روهـشم  فورعم و  لاـش  تبـسانم  نیمه  هب  هتفگ و  یناـباغ  ار  اـهینپاژ  دـنیوگیم و  ناـباغ  نپاژ  هب  ناـیّکم  - 2

. دناهدیمان
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تمـس رد  اـهياهواج  اهيدـنه و  و  یقرـشلامش ، تمــس  رد  راهدـنق - یلاـها  زا  اهینامیلـس (1) - اـهیناغفا و  دـننکیم و  راـیتخا  شیوـخ 

، هّکم رهـش  هنایم  رد  اهداژن  اهتّیلم و  رگید  و  یلع ،» بعـش   » رد نایناریا  و  هلَفْـسَم »  » رد اهیناتـسغاز  اهیناتـسکرت و  اـهینمی ، و  یبرغلاـمش ،
. دننیزگیم ینکس 

ناـنآ یقاـب  هدوـب و  رهـش  نیا  ناـیموب  زا  رفن  رازه  هاـجنپ  ناـیم  نیا  زا  هک  دـشابیم  رفن (2)  رازه  هاـجنپ  دـصکی و  رب  غلاـب  هـکم  تـّیعمج 
. دناهدروآ يور  رهش  نیدب  هک  دنشابیم  ینارجاهم 

: دنشابیم رارق  نیدب  هّکم  رد  نکاس  نایموبریغ  نارجاهم و 
رفن رازه  هکم 50  رهش  نایموب 

رفن رازه  دنشابیم 25  اهیتومرضح  اهینمی و  اهیزاجح و  لماش  هک  اهبرع 
رفن رازه  اهیراخب 20 
رفن رازه  اهيدنه 12 

رفن رازه  اهياهواج 15 
رفن رازه  اهياهینامیلس 10  اهیناغفا و 

رفن رازه  اهیماش 5 
رفن رازه  اهیبرغم 5 

رفن رازه  اهتیّلم 8  رگید 
رفن رازه  عمج 150 

رد ار  روشک  یلام  هینب  دنربیم و  رس  هب  یبوخ  عضو  رد  ظاحلنیمههب  دنشابیم و  لوغشم  یناگرزاب  هژیوهب  یلام  ياهراک  هب  اهبرع  رتشیب 
. دنراد رایتخا 

. دنشابیم هدوب ، راهدنق  یلاها  زا  و  هتشاد ، دوخ  رب  ار  نامیلس  مان  هک  دوخ  تقیرط  ياوشیپ  هب  بوسنم  هورگ  نیا  - 1
سدـح و ساسا  رب  ًالومعم  تاعالطا ، هنوگنیا  تسا و  هدـیدرگن  مـالعا  یمـسر  تروصب  نونکاـت  برع  دـالب  رد  تیعمج  يرامـشرس  - 2

. درک دامتعا  نانآ  هتفگ  هب  ناوتیم  هک  تسا  يدارفا  رگید  تلود و  نیرومأم  ياههتفگ  ساسا  رب  اجنیا  رد  ام  شرامش  هدوب و  نامگ 
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یمالسا ياهروشک  هشقن 
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یمان شوخ  تورث و  هب  دناهدرکیم و  یگدنز  رهـش  نیا  رد  شیپ  اهلاس  زا  هک  ار  هّکم  روهـشم  یمیدـق و  ياههداوناخ  زا  یخرب  اجنیا  رد 

: میدرگیم روآدای  امش  يارب  دناهتشگ  فورعم 
، هودـمحا ازرم  هراشب ، قحلادـبع ، روکـشلا ، دـبع  یتفم ، هریم ، ورقان ، ةذر ، میکح ، باس ، يولهد ، اـتف ، ریقوخ ، ياـههداوناخ  نایدـنه - زا 

اههداوناخ رگید  یمیجح و  عرق ، هعرز ، سایلا ، یکسم ، رکب ، هجوخ  لبنس ، یلکشو ، جوخ ، هیناتسد ، بیط ، رون ، بوهلـش ، ناج ، لامک ،
. درب مان  ناوتیم  ار 

. دومن رکذ  ناوتیم  ار  اههداوناخ  رگید  مود و  سدق ، بابملف ، انایتنف ، دشرا ، ینیز ، وباکنم ، يواتب ، ياههداوناخ  اهیاهواج - زا 
. درب مان  ناوتیم  ار  اههداوناخ  رگید  ناجیدنا و  یلفشاف ، کشک ، ياههداوناخ  اهیراخب ، زا 

. درب مان  ناوتیم  ار  اههداوناخ  رگید  نْشُعاب و  یسیعاب ، هعرذاب ، میکحاب ، اجاناب ، دینجاب ، سراحاب ، ياههداوناخ  اهیتومرضح ، زا 
. دومن رکذ  ناوتیم  ار  اههداوناخ  رگید  یتافیشخ و  يربج ، مشاه ، ياههداوناخ  اهیماش ، زا 

. دومن رکذ  ناوتیم  ار  اههداوناخ  رگید  یلمرق و  یلنزبارد ، ياههداوناخ  ناکرت ، زا 
یخرب بسن  رد  هچرگ  دومن . رکذ  ناوتیم  ار  اههداوناخ  رگید  یصابا و  زازق ، ساور ، يدیـشر ، قوزقز ، ناطق ، ياههداوناخ  نایرـصم ، زا 

نیا رب  ام  دـصق  میدرک و  رکذ  امـش  يارب  ار  اهبسن  نیرتروهـشم  اجنیا  رد  نکیل  دراد  دوجو  ییاـهرظنفالتخا  هدـشدای  ياـههداوناخ  زا 
. مینک يروآدای  ار  اهنآ  برعریغ  هشیر  داژن و  هک  هدوب 

تـسوپ یگریت  هک  تـسا  هدـیدرگ  ناوارف  ناـنچنآ  رهـش  نـیا  رد  ترـشاعم  جاودزا و  هار  زا  نوگاـنوگ  ياـهتیّلم  اـهداژن و  یگتخیمآ  رد 
نیاربانب دـناهدرک . عمج  دوخ  رد  ار  نوگانوگ  ياهتیّلم  اهداژن و  ياهیگژیو  تایـصوصخ و  هکیروطب  هدرازگ ، ریثات  نانآ  رد  هّکم  نامدرم 
يارادـم تمیالم و  نایناریا و  یـشنمگرزب  اهیاهواج و  تلذ  یگیامورف و  ناکرت و  تمظع  اهیلوتانا (1) و  تناما  نانآ  ياهیگژیو  رد 

اهینیچ شمارآ  اهیسکرچ و  یتخس  نایرصم و 

ینونک هیکرت  روشک  زا  یشخب  - 1
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هظحالم ناوتیم  ار  اهیـشبح  گنر  اهیرابگنز و  یلبنت  اهيروس و  شوجوبنج  اهینمی و  هلیح  اهيدنه و  یگداس  اهیبرغم و  يدـنت  و 

. درک
هاگ دینک . هظحالم  دـیناوتیم  دـناهتخیمآ ، مههب  يودـب  یگداس  هارمههب  ار  هنابآمندـمت  شیاسآ  یگدـنز و  هکیلاحرد  ار  مدرم  نیا  سپ 
زا هاگان  نکیل  یهدیم ، رارق  شیوخ  ناتـسود  زا  ار  وا  وت  هک  دنکیم  کیدزن  دوخ  هب  ار  وت  نانچنآ  شیوخ ، هداس  نابز  اب  نانآ  زا  يدرم 

نخـس وت  اب  نشخ  کشخ و  نانچنآ  هجیتنرد  هدـمآقیاف ، يو  ندـمتم  تعیبط  رب  وا  ینیـشنارحص  يودـب و  تعیبط  هداـتفا و  تشحو  هب  وت 
. دیوگیم نخس  وت  اب  وا  زا  ریغ  یتیوه  اب  يرگید  صخش  ییوگ  هک  دیوگیم 

دیناوتیم یمالـسا  ياهروشک  نوگانوگ  ياهـسابل  رد  ار  نانآ  هکیروطب  هدرازگ ، ریثأت  زین  نانآ  شـشوپ  سابل و  رد  یگتخیمآمهرد ، نیا 
. دینیبب

زا الومعم  رجنخ  نیا  فارـشا  دنبرمک  رد  هک  هدش  هتخیوآ  يرجنخ  نآ  رب  هک  یکرت  دـنبرمک  یماش و  هّبُج  يرـصم ، هداّبل  يدـنه ، همامع 
. دشابیم زین  تمیقنارگ  ياهگنس  هب  عّصرم  بلغا  تسا و  ییابیز  رایسب  يالط  ای  هرقن و 

هدـش هتخود  یـصاخ  تفارظ  اب  هک  ار  مشیربا  زا  ياهعطق  شنهاریپ  هقی  رب  هکیلاحرد  ینیبیم  مه  ار  يدنمتـسم  ِرگراک  ِدرم  فصو ، نیا  اب 
. دوریم هار  هنهرباپ  تایصوصخ  نیا  اب  درم  نیمه  هدرک و  هتشابنا  ار  اههچراپ  زا  ياهدوت  شراولش  نییاپ  رب  دنکیم و  هولج 

و نیرجاـهم )  ) اـب رتـمک  ناـنآ  اریز  دوشیمن ، هدـید  فارـشا ، هقبط  رد  هاـگچیه  یگتخیمآمهرد  طـالتخا و  نیا  هک  تسا  رکذـت  هب  مزـال 
یبیرغ يوخوقلُخ  هکنآ  نودب  نانآ  نیاربانب  دناهتشادیم ، رذحرب  ار  دوخ  زین  نیرجاهم  اب  ییوشانز  یگتخیمآ  زا  هتشاد و  سامت  اههبیرغ 
اناـمه هک  ار  دوخ  یتاذ  ترطف  هدرب و  ثرا  هب  شیوخ  ناـکاین  زا  هک  ار  شیوخ  یبرع  یلـصا  يوخوقلخ  ناـمه  دـنهد ، ذوفن  دوخ  رد  ار 

نیا هک  دوب  لامک  ییابیز و  تیاهن  رد  هّکم  نامدرم  دروخرب  قـالخا و  هتفر  مه  يور  دناهتـشاد . هاـگن  دوخ  رد  دوب ، یـشوهزیت  تمارک و 
ار هّکم  نایرازاب  زا  یخرب  يرظنهاتوک  تَّسِخ و  یّتح  هک  اجنآ  ات  دروخیم ، مشچ  هب  يرتشیب  تّدش  اب  فارـشا  هتفرـشیپ و  هقبط  رد  بلطم 

. داد تبسن  نانآ  هب  ناوتیمن 
رد فلتخم  ياهداژن  اههورگ و  شزیمآ  هکنیا  تسا  هدیدرگ  رُّثأت  بجوم  هک  یعوضوم 

همّرکم www.Ghaemiyeh.comهّکم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 500زکرم  هحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com


136 ص :
نابز رد  هشیر  هک  ار  یموهفمان  ِیبرع  تاملک  نانآ  اب  نتفگنخـس  ماگنه  هب  هکیروطب  هدرازگ ، ریثأت  زین  نانآ  راتفگ  نابز و  رب  رهـش ، نیا 

. دینکیم هظحالم  نانآ  تالمج  نایم  رد  هتشاد  ار  اهنآ  زا  ریغ  ای  یکرت و  ای  یسراف 
فاگ هب  نایرـصم  دننامه  ار  فاق  هکیلاحرد  نالف » ٌقح  اذـه  : » دـنیوگیم فاضم  يارب  ندروآ  نیونت  اب  ار  نالف » قح  اذـه  : » لاثم ناونعب 

. دننکیم لیدبت 
لیبق نیا  زا  و  نالف » ۀـقح   » دـیوگیم هدرک و  ّثنوم  ار  شیوخ  ظفل  اـی  نـالف ؛» نوقح  اذـه   » دـنیوگیم هدیـشک و  ار  نون  فرح  یهورگ 

. دروخیم مشچ  هب  اهنآ  تالمج  تاملک و  رد  رایسب  هک  تارییغت 
هکیروطب دنراد ، ییانشآ  یفلتخم  ياهنابز  هب  زین  نیفوطم  دنیوگیم ، نخس  نابز  نآ  اب  دنتشاد و  ییانشآ  یکرت  نابز  هب  ًابلاغ  هّکم  مامدرم 

دندوـب یـصاخ  یبرع  تغل  ياراد  نانیـشنهیداب  اـما  دـنیوگیم . نخـس  ینیچ  یـسراف و  ياهواـج ، ودرا ، يدـنه ، ناـبز  هـب  ناـنآ  زا  یخرب 
رییغت اب  هک  دندوب  ياهژیو  تغل  ظفل و  ياراد  برع  لیابق  ماوقا و  زا  کیره  درادـن . یموهفم  ام  يارب  نانآ  نیب  رد  نتفگ  نخـس  هکیروطب 

. دنکیم رییغت  زین  نانآ  تغل  نانآ  هلیبق  موق و 
َنوُکِرشُملا اّمنِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اهُّیَأ  ای  هفیرش  هیآ  لوزن  زا  سپ  یناملسمریغ  درف  چیه  اریز  دناهداد . لیکشت  ناناملسم  ار  هّکم  نامدرم  یمامت 

اذه (1) ْمِهِماع  َدَعب  َمارَحلاِدَجْسَملا  اُوبَْرقَی  الَف  ٌسَِجن 
الأ ال : » تفگیم زین  داد و  ادن  ناناملسم  نیب  رد  جح  مسوم  ماگنه  هب  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ترجه  مهن  لاس  رد 

(2) كرشم .» اذه  انماع  دعب  ّجحی 
جح کسانم  هک  مارح  رهـش  هب  ناـنآ  دورو  زا  دـناهدیدرگ و  عونمم  جـح ، مسارم  ندروآاـجب  زا  نیکرـشم  هک  دوب  نآ  نخـس  نیا  زا  دارم 
نیب رد  ار  ینمـشد  قافن و  مخت  دوب ، ناکرـشم  رد  هک  یبلق  یگدولآ  ّتین و  ءوس  اب  اریز  دـنروآ ، لمعب  يریگولج  دریذـپیم ، نایاپ  نادـب 
ّتین ءوس  نآ  هجیتن  رد  هک  ناناملـسم  نیب  رد  ییادـج  هقرفت و  مخت  نتـشاک  زا  دوب  لامالام  نانآ  هنیـس  دنتـشاکیم . ناملـسم  ِبرع  لـیابق 

زا سپ  زور  هد  هریزج ، فارطا  ياهبرع  دندومن ، تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  هکیماگنه  تشاد . لابند  هب  ار  ناناملسم  فعض 
ندیسر تردق  هب 

28 هبوت ، دنوشن ! مارحلا  دجسم  کیدزن  لاسما  زا  سپ  دنکاپان ، ناکرشم  دیاهدروآ ! نامیا  هکیناسکيا  ینعی : - 1
. درادن ار  جح  مسارم  رد  تکرش  قح  یکرشم  چیه  لاس  نیا  زا  سپ  مدرم  يا  ینعی : - 2
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دیسر اجنادب  نانآ  زا  یـضعب  راک  هک  دوب  اجنآ  ات  ریثأت  نیا  دوب . نانآ  رب  ناکرـشم  ریثأت  هجیتن  رد  دادترا  نیا  هک  دندش  دترم (1)  رکبوبا ،
دالب قرش  « ) همامی  » رد حاجس »  » هارمههب باّذک » هملیسم   » نمی و رد  هعیهل » ، » لامـش رد  هحیلط »  » نایم نآ  زا  دندرک ! زین  توبن  ياعّدا  هک 

. دنتشارفارب رس  نیمزرس  نیا  نایم  زا  شیوخ  يارب  توبن  توعد  هب  رگید  یخرب  زین  و  برع )
نیا رد  تشاد . لیـسگ  نانآ  اب  گنج  يارب  ار  رکـشل  هدزای  درک و  قیوشت  ّهدر » لـها   » هیلع ماـیق  هب  ار  ناناملـسم  رکبوبا  هک  دوب  اـجنیا  رد 

هب نایرکشل  سپ  دننکن . لوبق  ار  نانآ  زا  کیچیه  مالـسا  ياعّدا  دنیآرد و  گنج  رد  زا  نانآ  اب  هک  داد  روتـسد  مالـسا  نایهاپـس  هب  هلمح 
هراشا دیلو » نب  دلاخ   » رکـشل هب  ناوتیم  لاثم  ناونع  هب  هک  دندینادرگ ، دوبان  هدرک و  عطق  ُنب  زا  ار  نانآ  هشیر  دـندرب و  هلمح  نانآ  يوس 

(2) دنتشاد . مالسا  هب  مدرم  زا  ياهّدع  تشگرب  رد  ییازس  هب  ریثأت  شذوفن ، تحت  ناملسم  ياهورین  يو و  دومن ،

: دیوگیم نینچنیا  ص 71  مالسالاو » برعلا  خیرات   » رد نسح  میهاربا  نسح  رتکد  - 1
هب دیاب  هک  هدوب  یجاب  تاکز  هک  دنتشاد  نیا  رب  نامگ  دندرکیم و  يراددوخ  تاکز  تخادرپ  زا  هک  دندوب  یناسک  نیّدترم  زا  یهورگ  »

ار دیحوت  اهنآ  دندوبن ! رازیب  نآ  زاو  دنتشادن  ینمـشد  مالـسا  اب  نانیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دنتخادرپیم ! هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
: کن دندادیم » هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دـیاب  اهنت  ار  تاکز  هک  دـندرکیمرکف  نینچ  اما  دـنتفریذپیم ، دوب  مالـسا  ساسا  لصا  هک 

نایرفعج لوسر  هتشون  ص 216  ج 1 ، مالسا ، یسایس  خیرات 
. دنتشادن داقتعا  دنزادرپب  ار  تاکز  دیاب  هک  یناسک  هب  اما  دندوب  دقتعم  نمؤم و  تاکز  لصا  هب  اهنآ  زا  يرگید  هدع  : » دیوگیم زین  داّقع 

124 صص 125 - قیدصلا ، هیرقبع  کن :
تفلاخم رکبوبا  ینیشناج  اب  اهنآ  رثکا  دندرک  تّوبن  ياعدا  هک  نانآ  زا  یخرب  ءانثتسا  هب  هک  هدوب  نینچنیا  ام  دید  زا  هلأسم  نیا  یلکروطب 

. دندرک يراددوخ  وا  هب  هیزج  تاکز و  نداد  زا  دندرک و 
، دندرکیم یقلت  هدربمان  هیلع  ییاتدوک  ار  تفالخ  نیا  دنتشاد و  دایب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ینیـشناج  و  مخ » ریدغ   » ناتـساد نانآ 

. تسویپ عوقوب  مه  ییاهگنج  درک و  دروخرب  ّدترم  ناونعب  نانآ  اب  زین  تفالخ  هاگتسد  نایم  نیا  رد  نکیل 
« مجرتم  » دوش هعجارم  نایرفعج  لوسر  هتشون  ادخ ، لوسر  زا  سپ  دادترا  شخب  هب  مود  ج  مالسا ، یسایس  خیرات  هب  رتشیب  عالطا  تهج 

رامـشهب شیرق  ياههریت  رامـش  رد  هدوب و  موزخمینب  هفیاط  زا  هک  دوشیم  هدرمـش  رکبوبا  رازگراـک  رـصانع  زا  یکی  دـیلو  نب  دـلاخ  - 2
. دیدرگ ناملسم  ترجه  متشه  لاس  رفص  هام  تسخن  زور  رد  دمآیم 

طبخ دروم  نیدنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  نارود  رد  دوب . یقالخا  ياهشزرا  دقاف  تخـس  اّما  دنمورین ، رهاظ  هب  يدرف  يو 
ادخ لوسر  هک  تسا  هدمآ  نینچ  ذـخآم  یخرب  رد  تفرگ . رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شنزرـس  دروم  هک  دزرـس  وا  زا  اطخ  و 

زا بقل  نیا  هک  تسا  نآ  تسرد  نخـس  دـناهتفگ : نارگید  دـیرُد و  نبا  هکناـنچ  اـما  تسا ! هدـیمان  هَّللافیـس »  » ار وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هتفگ و  دومن ! زواجت  شرسمه  هب  تشک و  ار  هریون  نب  کلام  قحان  هب  دلاخ  هک  دش  راکشآ  ینامز  رما  نیا  تسا . هدش  هداهن  وا  رب  رکبوبا 
هناخ هب  دارفا  موجه  يارجام  رد  تسا و  هدمآیم  رامشهب  مالسلا  هیلع  یلع  تخسرس  نانمـشد  زا  رکبوبا و  نارادفرط  زا  وا  هک  تسا  هدش 

تفالخ هک  یسک  ناونعب  يو  زا  نینچمه  تسا  هدرکیم  یهارمه  ار  ناشیا  ترضح ، تمواقم  نتسکش  نتفرگتعیب و  يارب  ترـضح  نآ 
تـسُس تیـصخش  دراوم  نیا  همه  هدرک » نینچ  ملع  لـها  عاـمجا  هب  وا  هک  : » دـیوگیم مثعا  نبا  تسا . هدـش  داـی  هدرک  دـیهمت  ار  رکبوـبا 

نادـترم و رهاظ  هب  یبوکرـس  يارب  دوخ  یماظن  ياوق  سأر  رد  ار  وا  ات  تشاد  رارـصا  رکبوبا  لاحنیا  اب  دـهدیم ؛ ناـشن  ار  دـلاخ  یقـالخا 
تبـسن رَمُع  هک  اجنآ  ات  تسا  هدش  دای  رّرکم  وا  یقالخا  زا  رودهب  هایـس و  لامعا  خیرات  رد  دـنک . مازعا  فلتخم  طاقن  هب  نیغورد  ناربمایپ 
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نایرفعج لوسر  هتـشون  افلخ  شخب  مود ، دلج  مالـسا ، یـسایس  خـیرات  هب  رتشیب  عالطا  يارب  دومنیم ! ضارتعا  رکبوبا  هب  دـلاخ ، لامعا  هب 
« مجرتم . » دوش هعجارم 
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نیا مدرم  نانآ  اریز   (1) دومن . هّزنم  كاـپ و  ناناملـسم  ریغ  زا  ار  برع  دـالب  تفرگ و  شیپ  رد  ار  وا  هار  رَمع  رکبوبا ، تشذـگرد  زا  سپ 

لامعا اهراک و  هجیتن  رد  نآ  تواقش  ای  تداعس  هدوب و  نانآ  هب  هتـسباو  نیمزرـس  نیا  رـش  ریخ و  فرـش و  یگرزب و  سپ  دندوب  نیمزرس 
. دراد همادا  زین  نونکات  دش و  لابند  وا  زا  دعب  يافلخ  رد  نانچمه  سپ  نیازا  ّتنس  نیا  دشابیم . اهنآ 

یناملـسم ریغ  درف  هاگچـیه  دـنراد و  رظنّتقد  ناـشروشک  هب  ناـیجراخ  دورو  رب  تراـظن  رد  نیمرح  ناـمدرم  نوـنکامه  تبـسانم ، نیدـب 
يراک نینچ  هب  تردابم  یصخش  هکیتروصرد  دراذگشیپ و  مدق  لامش ، رد  الع »  » هاگتسیا بونج و  رد  ءاعنص  عبنی و  هّدج ، زا  دناوتیمن 

يو ياج  هب  ار  حاّرج  هدیبعوباو  درک  لزَع  ماش  هاپس  یهدنامرف  زا  ار  دلاخ  مادقا  نیلوا  رد  تفرگ ، تسد  هب  ار  تفالخ  رمع  هک  ینامز  - 1
ناوریپ نایعیـش و  هب  تبـسن  ینمـشد  يریگتخـس و  زا  دوـب  مالـسلا  هیلع  یلع  تخـسرس  نانمـشد  زا  یکی  زین  هک  هدـیبعوبا  درک ؛ بـصن 
اههفیلخ رازگراک  نیا  لامعا  تایانج و  زا  خیرات ، لوط  رد  دیزرون . غیرد  نانآ  هب  تبسن  یملظ  ره  زا  تشادنرب و  تسد  تیبلها  نادناخ 

لاس رد  دلاخ  دنتشاد ! یمرب  نایم  زا  ار  نانآ  هتخانـش و  ّدترم  ار  ییاههلیبق  ای  دارفا  یـسایس ، ياهضرغ  هب  اهنت  اریز  تسا  هدش  دای  يدب  هب 
نآ ات  هک  رمع  دیوگیم : ربخ  نیا  لقن  اب  دعس  نبا  دادرارق ! رمع  ار  دوخ  یصو  اضقزا  تشذگرد و  ماش  ای  هنیدم  رد  يرجه  مکی  تسیب و 
هک میدربیم  دـلاخ  هب  ییاـهنامگ  اـم  : » تفگ راـک  نیا  زا  سپ  دیـسریم  رظنب  تحاراـن  وا  ياـهراک  زا  هدوب و  نیبدـب  وا  هب  تبـسن  هجرد 

!! دوبن تسرد 
« مجرتم  » دوش هعجارم  كردم  نامه  هب  رتشیب  عالطا  يارب 
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. تسا هداد  رارق  تسد  فک  رد  ار  دوخ  ناج  عقاورد  دیامن 

ناونعب یّتح  بونج  يوس  هب  هاگتـسیا  نیا  زا  هدوب ، زاـجح  نهآهار  نارگراـک  ناونعب  هک  ناناملـسمریغ  ناـیجراخ و  زا  کـیچیه  نیارباـنب 
دناهداهن هنیدم - هّکم و  ینعی  رهش - ود  نیا  يوس  هب  ور  فلتخم  ياهنارود  رد  هک  دناهتشاد  دوجو  ینایگنرف  اما  دناهدماین . شیپ  ترورض 

ناناملـسم و سابل  ندیـشوپ  زا  سپ  دارفا  نیا  دـناهدرک ؛ رـشتنم  ییایفارغج  اـی  ینارمع و  ینید ، یـسایس ، ياهـشرازگ  شیوخ  هقیلـس  هب  و 
. دناهدز تسد  يراک  نینچ  هب   (1) ندوب ، ناملسم  ياعّدا  یبرع و  نابز  يریگدای 

. دربمان ار  يوسنارف  نوملتروک »  » و يدنله ، چنرجروه »  » و یسیلگنا ، نوتروب »  » و یسیئوس ، تاکروب »  » ناوتیم نایم  نآ  زا 
ناج برع  دالب  رد  هدز و  تسد  راکنیدب  هک  تسا  یصخش  نیتسخن  تاکروب ،

نب هَّللادبع  ار  دوخ  مان  هک  هکم  زا  شیوخ  يارب  نوملترپ  هک  یعرـش  همانراهظا  یپکوتف  نکیل  مناسرب  تابثا  هب  مناوتیمن  ار  هتفگ  نیا  - 1
ار هدشدای  همان  هدربمان  مناسریم . امش  رظن  هب  اجنیا  رد  ار  دوب  هدش  دیکأت  وا  ندوب  ناملـسم  نآ  رد  هدروآ و  تسدب  دوب  هداد  رارق  ریتسلاب 

همان نتم  کنیا  تسا . هدیناسر  پاچ  هب  هحفص 152  رد  هّکم  زا  نم  تحایس  ناونع  تحت  دوخ  باتک  رد 
میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

. نیعمجا هلآ  یلعو  هیلع  لیئارساینب . ءایبناک  یتما  ءاملع  لئاقلا  لیبنلا . یبنلا  یلع  مالسلاو  ةالصلاو 
هَّللا ظفح  روکاذ  نبا  خیشلا  هَّللا  یف  انیخأ  اندیس و  تالـضعملا  لیزم  تالکـشملا و  لالح  ماخفلا . ءالـضفلا  ةدمعو  مالعالا . ءاملعلا  ةودق 

. نیمآ
ریتسلاب نب  هَّللا  دبع  ۀـیورخألاو  ۀـیویندلا  ةداعـسلاب  هل  هَّللا  دارأ  نم  انیلإ  درو  دـقف  هتاکربو  هَّللا  ۀـمحرو  مکیلع  مالـسلا  دـیزم  ءادـهإ  دـعبو 

ضرع نم  هنأشب  ءانتعالا  همزلی  نمم  اذـه  مالـسالا . یف  ۀـبغرلا  ۀـیاغ  ًابغار  ًاقح  انمؤم  هاندـجوف  هلاح  یف  رظنلا  انعمأف  مالـسالا  یف  هلوخدـب 
نم لک  مزلیف  ریسملاب  عرسأ  هنکلو  ریخ  لکل  ًاببس  نوکی  ام  هعم  انلعفل  کلذ  عست  هسولح  ةدم  تناک  ولو  هل  اهمیلعتو  هیلع  مالسالا  ماکحأ 

هنأشب ال اوموقت  نأ  مکتدایس  یلع  یّجرتأف  رثکأ  مکیلإ  هبغرلا  ّنأب  یل  راشأ  دقو  هیلإ  جاتحیام  میلعت  نم  هنأشب  موقی  نأ  مالسإلا  یف  ۀبغر  هل 
ریخلاب مکل  یعادلا  رورسو . ریخ  یف  متمدو  رجالا  نم  مکایإو  هَّللا  انمرح 

نسح خیشلا  موحرملا  نبا  دباع  دمحم  یناثلا  عیبر   7
هیکلام یتفم  ۀنس 1312 

ار ریتسلاب  هَّللادبع  هدش ، هتـشون  هکم  ياملع  زا  روکاذ  نبا  خیـش  هب  نسح  خیـش  دنزرف  دـباعدمحم  نایکلام  یتفم  يوس  زا  هک  همان  نیا  رد 
دیکأت راـید  نیا  ناناملـسم  رگید  وا و  هب  ار  وا  شزومآ  هدربماـن و  هب  کـمک  نآ  رد  هدروآ و  رامـشهب  نیتسار  ِنمؤم  ناملـسم و  یـصخش 

. تسا هدرک 
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دمآ و رصم  هب  ادتبا  هدربمان  تسا . هدمآ  ایندب  « Lavsane  » نازول رد  هتشاد و  یسیئوس  يداژن  تاکروب  تسا . هتخادنا  رطخب  ار  شیوخ 
تخومآ و هاگـشناد  نآ  رد  ار  یبرع  نابز  دـیدرگ . دراو  رهزالا  هاگـشناد  هب  دوخ ، ندـیمان  يدـهملا » میهاربا   » یناملـسم و ياعّدا  زا  سپ 
رد باتک  نیرتمهم  صحفت ، تماقا و  نیا  هجیتن  رد  و  دومن . تماقا  دـالب  نآ  رد  لاـس  تفه  تّدـم  درک و  ترفاـسم  برع  دـالب  هب  سپس 

رـصم رد  یناملـسم  ساـبل  رد  ماجنارــس  يو  دروآرد . شراـگن  هتــشرب  نآ ، لـیابق  برع و  دـالب  ِناـیگنرف  رگید  لـباقم  رد  ار  دوـخ  عوـن 
رب دراد و  دوجو  ربق  نیا  نونکات  هک  دش  هدرپس  كاخب  سنوی » خیش   » هاگمارآ رانک  رد  حوتفلا » باب   » ياههربقم زا  یکی  رد  هتـشذگرد و 

(1) دوشیم : هدید  ترابع  نیا  وا  ربقگنس  يور 
یقابلا وه 

ۀنس 1199 مرحم  هتدالو 10  خیرات  ینازوللا  ترهکروب  هَّللادبع  نب  يدهملا  میهاربإ  جاح  خیـشلا  یلاعت  هَّللا  ۀمحر  یلإ  موحرملا  ربق  اذـه  »
.« ۀنس 1232 ه ۀجحلايذ  یف 26  ۀسورحملا  رصمب  هَّللا  ۀمحر  یلإ  هتافو  خیرات  و 

« هیداب  » هب دندوبیم  لاسدرخ  یکدوک  زونه  هکیلاح  رد  ار  دوخ  نادنزرف  نانآ ، ناگرزب  هک  دوب  نیا  هّکم  فارشا  ياهّتنُس  زا  رگید  یکی 
نارود هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نآ  رد  هـک  دعــس »  » یکیدزن رد  فئاـط و  قرــش  رد  هـک  ناوْدـع -»  » هلیبـق يوـس  هـبهژیوهب  و 

ینیـشنهیداب و هداـس  ِیگدـنز  دوخ  نادـنزرف  هب  ناـنآ  راـک  نیا  اـب  دـندادیم ؛ لیـسگ  دوب -، هدـینارذگ  ار  دوخ  یناوجون  یگراوخریش و 
هکیلاحرد دندیدرگیمزاب ، هّکم  هب  هکیماگنه  دندرکیم و  دشر  فرِـص ، ِيداوسیب  ِطیحم  نآ  رد  ناکدوک  دنتخومآیم . ار  ینیـشنرداچ 

دوجوب نانآ  رد  برع  لیـصا  يوخوقلخ  دـندوب و  هدومن  ظفح  ار  نانآ  نیب  رد  لوادـتم  راعـشا  دـندوب و  هتفرگدای  ار  نانیـشنهیداب  تاـغل 
ياهتنـس زا  موق  نیا  نایم  رد  تداع  نیا  هک  دوب  لمع  راتفگ و  رد  يدازآ  يراوسبسا و  نتخومآ  یگدنز ، عون  نیا  يایازم  زا  دمآیم ؛

هب نتفر  زا  دوب ، لاسدرخ  یناوجون  مصتعم »  » شدنزرف هکیماگنه  هک  هدیدرگ  لقن  دیشرلا  نوراه  زا  دیآیم . رامشهب  هنیرید 

رتکد هتـشون  ییاپورا  نادرگناـهج  هاگدـید  زا  هنیدـم » هکم و   » باـتک هب  دـیناوتیم  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  تاـعالطا  هب  یـسرتسد  تهج  - 1
« مجرتم . » دییامن هعجارم  گنهرف  اضردمحم  همجرت  یلیلخلا ، رفعج 
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هیداب رد  مصتعم »  » اهتّدـم داتـسرف  هیداب  هب  ار  هدربمان  ضوعرد  درک و  عنم  ناـکم  نادـب  نتفر  زا  ار  وا  يو  درکیم ، تیاکـش  هناـخبتکم 

ظفح ار  نانآ  زا  یناوارف  راعـشا  هتـشگ و  علطم  ار  نانآ  رابخا  هتخومآ و  ار  نانآ  نابز  دومن ، تعجارم  رهـش  هب  هکیماگنه  هدرک و  یگدنز 
. دوب داوسیب  نانچمه  دیسر  تفالخ  هب  هکیماگنهرد  دوب و  هدومن 

درکیم و سولج  هراـمإلاراد  رد  رـصع  یکیدزن  اـت  رهظ  جـنپ  تعاـس  زا  هزورهمه  هدربماـن  هک  دوب  نیا  هکم  فیرـش  ياـهتداع  زا  یکی 
ار رـصع  زامن  تفریم و  مرح  هب  شیوخ  نارای  زا  یکدنا  دادـعت  هارمههب  فیرـش  سپ  نآ  زا  دـیدرگیم . هضرع  وا  روضحهب  مهم  لیاسم 

يارـس هب  سپـس  دروآیم و  اجب  ناکم  نآ  رد  زین  ار  دوخ  برغم  زامن  تسـشنیم و  مرح  رد  فیرـش  ًابلاغ  دروآیم . ياجب  ناـکم  نآ  رد 
. دومنیمفرص دوخ  نانامهم  ناکیدزن و  نادنزرف و  هارمههب  ار  ماش  دومنیم و  تعجارم  شیوخ 

یلاو و سولج ، نیا  رد  هک  دوب  هداد  رارق  ناگرزب  اب  رادید  يارب  هرامإلاراد  رد  ار  هعمج  زور  حبص  هک  دوب  نیا  وا  ياهتداع  زا  رگید  یکی 
ندید وا  زا  هتفر و  یلاو  يوس  هب  وا  زا  رادید  مالس و  زا  سپ  دندمآیم و  وا  دزن  رهش ، فورعم  ياههرهچ  نایعا و  سپـس  دشرا  نادنمراک 

. دندرکیم
هارمههب دربیم ، رسب  فئاط »  » رد هکیتروصرد  تشادیم و  اپب  مرح  رد  ار  هعمج  زامن  هراومه  هک  دوب  نیا  فیرش  ياهتداع  زا  رگید  یکی 

. تشگیمزاب دوخ  قالیی  يوس  هب  رصع  زامن  زا  سپ  دشیم و  ریزارس  هّکم  يوس  هب  شیوخ  ناوراک 
رد زاب  نشور و  ياهگنر  دـشابیم . دوخ  ياهسابل  اهیندـیماشآ و  اهیکاروخ و  هب  ناـنآ  هجوت  ّتقد و  هکم ، ناـمدرم  ياـهتداع  زا  رگید 

نییزت یتسد  عیانـص  هلیـسوب  ار  دوخ  ياههناخ  ناـنآ  دوشیم . هدـید  رتشیب  یناوغرا  یبآ و  زبس و  زمرق ، ياـهگنر  هژیوهب  ناـنآ  ياـهسابل 
زا یتـمیق  ياـهشرف  هلیـسوب  ار  دوخ  ياـههناخ  زین  و  تفاـی . اـهنییزت  نیب  رد  ناوـتیم  ار  یتـمیقنارگ  هدـش  نییزت  ياهگنـس  دـننکیم و 

. دننکیم نییزت  یناریا ، بایمک  ياهیلاق 
اب سلاجم  نیا  رد  هک  دنراد  هْلیَق »  » مانب ياهژیو  ياهینامهیم  نایّکم ، دـشابیم . ياچ  هلیـسوب  دوخ  نانامهم  زا  ییاریذـپ  نانآ ، رگید  تداع 

کبس ماظن و  ياراد  عّونتم ، ياهاذغ  هضرع  اهینامهیم  کبس  نیا  رد  دننکیم . یشورفرخف  رگیدکی  رب  نوگانوگ ، عّونتم و  ياهاذغ  نداد 
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، یماش یبرغم ، يدنه ، ياهاذغ  هلیـسوب  دوب ، هدش  هدرتسگ  نیمز  يور  رب  هک  يدـنلب  هرفـس  درگ  نتـسشن  زا  سپ  نانامهم  دوبن و  یـصاخ 

. دندشیم ییاریذپ  يرصم  یکرت و 
. دندرکیم يرپس  ار  دوخ  تاقوا  اهدورس ، اهگنهآ و  ندینش  هب  هاگ  دنتسشنیم و  مه  اب  تبحص  ییارـسناتساد و  هب  یهاگ  یگمه  سپس 

نیا دـندیدرگیم . قّرفتم  مسارم  نآ  زا  سپ  دـشیم و  هدافتـسا  هچنامک  نوناق و  دوع و  دـننامه  یقیـسوم  ياههاگتـسد  زا  اـهمزب  نیا  رد 
یـشوخ و رد  ماش  ات  حبـص  زا  ار  دوخ  زورکی  دوشیم و  رازگرب  ادهـش »  » ای رهاز »  » دننام هّکم  هموح  قطانم  رد  ًالومعم  اهینامهیم  اهنـشج و 

. دننکیم يرپس  جنرطش  دَرن و  اب  يزاب  ای  ندزپوت و  ندیود و  دننام  یشزرو  ياهیزاب 
دـنیامنیم و اپرب  هّکم  جراخ  ياـههاگحیرفت  زا  یکی  رد  فیرـش ، راـختفا  هب  ار  ییناـمهیم  هلاـس ، همه  هّکم  تاـّلحم  زا  هّلحم  ره  نینکاـس 

دنکیم توعد  زین  دوخ  صاوخ  نایهارمه و  زا  فیرـش  هدومن و  نییعت  ار  نآ  زور  دـیامن ، تباجا  ار  ناـنآ  توعد  فیرـش  هکیتروصرد 
، ناوراـک شیپاـشیپ  هکیلاـحرد  ریظنمـک  یتوربـج  لـالج و  اـب  مـیظع  یناوراـک  نیارباــنب  دــننک  یهارمه  ار  يو  تفایــض  نـیا  رد  هـک 
ات دنهدیمرـس ، وا  يارب  ار   (1) دیواج » هشیمه   » راعـش مدرم  دـنیآیمرد و  تکرح  هب  دـنوشیم ، هدـید  هشیب »  » بارعا و زا  یناراوسبسا 
هب یعّونتم  نوگانوگ و  ياهاذغ  ییاریذپ ، ماگنه  هب  دنیشنیم . دراد  تسود  هک  یسک  هارمههب  هدیسر و  ییاریذپ  هاگیاج  هب  فیرش  هکنیا 

یناود بسا  اب  اهبرع  اذغ ، نایاپ  زا  سپ  دنکیم . رداص  ار  اهنآ  ندروخ  زاغآ  روتسد  فیرش  هدش و  میدقت  یبرع  یکرت ، نایگنرف ، کبس 
بش زا  یـساپ  نتـشذگ  زا  سپ  شیوخ  ناوراک  رد  فیرـشسپس  دننکیم . يرپس  ار  شیوخ  تاقوا  زور  نایاپ  ات  يزابریـشمش ، یهاگ  و 

. ددرگیمزاب هّکم  يوسهب 
رهظ و زا  شیپ  یکی  دنروخیم ، اذغ  هدعو  ود  زور ، رد  ًالومعم  نانیا  دـشابیم ، نانآ  ندروخ  اذـغ  نامز  مدرم ، نیا  تاداع  زا  رگید  یکی 

. دشابیم رصع  زامن  زا  سپ  يرگید 
رب یشورفرخف  زرم  ات  هنیمز  نیا  رد  یّتح  دنکیم و  دیلقت  ناشگرزب  زا  نانآ  کچوک  دننکیم و  مرک  تعاجـش و  هب  رهاظت  هراومه  نایّکم 

. دنوریم شیپ  رگیدکی 

شیعی ًامئاد  - 1
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نهپ مارحلادجـسم  رد  برغم  زاـمن  زا  سپ  ار  شیوخ  عّونتم  ياههرفـس  هکیروط  هب  ددرگیم ، ناـیامن  رتشیب  ناـضمر  هاـم  رد  یگژیو  نیا 

یگدولآ بجوم  راـتفر  نیا  اریز  دومن ؛ خوسنم  اـشاپ » قیفر  نوـع   » ار ّتنُـس  نیا  اهدـعب  دـنیامنیم . توـعد  نآ  رب  ار  ناـگمه  دـننکیم و 
دوجو هراومه  دجـسم  یگدولآ  نیا  تسا . هدومن  هیـصوت  دـجاسم  ندرکوبـشوخ  تفاظن و  هب  ار  ام  عرـش  هک  یتروصرد  دـشیم ، دجـسم 

ناکدوک ندیسوب  نایّکم ، ياهتّنس  رگید  زا   (1) دناشکیم ! دجسم  هب  ار  تاناویح  رگید  اههبرگ و  تارشح و  یّتح  هک  ّدح  نادب  ات  تشاد 
تبحـص زین  دنلب  يادص  اب  دنراد و  نایلق  ندیـشک  هب  تداع  ًابلاغ ، یّکم  نانز  دـننزیم . هسوب  هس  لفط  تروص  زا  ياهنوگره  رب  هک  تسا 
هچراـپ زا  تفلک  یـششوپ  شیوخ ، تروـص  رب  هدرک و  نترب  هایـس  گـنرهب  يداـشگو  دـنلب  ياـهنهاریپ  رازاـبهب ، نتفر  ماـگنه  دـننکیم ؛

ياپ هب  گنردرز  میخض و  ياهشفک  رتشیب  لاحنیارد  دراد و  رارق  نانآ  نامشچ  ربارب  رد  هدش و  هیبعت  نآ  رد  خاروس  ود  هک  دنزیوآیم 
. دنراد

نانز و زا  هک  تسا  نیا  یـسورع ، سلاجم  رد  نانآ  تاداع  هلمجزا  دریگیم . تروص  یگداس  تیاـهن  رد  ناـنآ  ياـهیراوگوس  اـهیداش و 
ار لکـش  لیطتـسم  ياهرفـس  ماش ، ماگنه  دننیـشنیم و  هناخ  زا  نوریب  یهاگیاج  رد  نادرم  دننکیم ، توعد  دوخ  ناتـسود  لیماف و  نادرم 

نانز اما  دنوشیم . قرفتم  هدیدرگ و  ادج  مه  زا  اذغ ، فرص  زا  سپ  دننیشنیم و  نآ  ِدرِگ  رب  نامزمه  یگمه  دننکیم و  نهپ  نیمز  يور 
دوخ ياهتسد  زا  یکی  دراد ، رارق  هدش  هدامآ  يانح  زا  ولمم  یگرزب  یبوچ  ینیس  هناخ ، ِهاگرد  رد  هک  یلاح  رد  دنوریم و  هناخ  نورد  هب 

یتاعاس ات  دننیشنیم و  نانز  رگید  رانک  رد  تافراعت ، مالس و  زا  سپ  دنوشیم و  دراو  نمیـشن  نلاس  هب  سپـس  دننکیم و  گنر  انح  اب  ار 
. دنزادرپیم رگیدکی  اب  وگتفگ  هب  بش  ياههمین  زا 

رب تسا - قدـنف  کی  هزادـنا  هب  لُگ  ره  هک  بیـس  سای و  ِلـگ  ياههتـسد  نتخیوآ  داـماد و  سورع و  نداد  تسد  زا  سپ  ماـگنه  نآ  رد 
. دندرگیمزاب شیوخ  ياههناخ  يوسهب  هاگنآ  هدومن و  یهارمه  هاگهلجح  ات  ار  اهنآ  سورع ، ندرگ 

دجسم زا  جراخ  لخاد و  رد  ار  ياهدرتسگ  ياهرفس  مدرم  هدوب و  رارقرب  هلاس  همه  نونکا  مه  هنسح  تنس  نیا  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  - 1
مجرتم دننکیم . زاب  نآ  رانک  رد  ار  شیوخ  هزور  ناراد ، هزور  هدرک و  نهپ  یبنلا  دجسم  مارحلا و 
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رابکی هدرم  ِصخش  هب  نز  نیرتکیدزن  دوشیم ، جراخ  یناسنا  دبلاک  زا  حور  هکیماگنه  تسا : هنوگنیا  يراوگوس ، رد  نایّکم  ّتنـس  اّما 

زا شیپ  دنروآیم و  يور  هناخ  نآ  يوسهب  نانز  ماگنهنیارد  درادیم . مالعا  همه  هب  ار  تبیصم  هلیـسو ، نیدب  هک  دشکیم  دایرف  رابود  ای 
دناهداد رارق  قاتا  يدورو  رد  يولج  یبوچ  یفرظ  نورد  هک  ياهدش  هدامآ  يانح  اب  ار  دوخ  ياهتسد  زا  یکی  نمیشن ، قاتا  نورد  هب  نتفر 

رد رـضاح  نانز  رگید  هب  سپـس  دنیامنیم و  غالبا  ازعبحاص  هب  ار  دوخ  تیلـست  يدردمه و  هدش و  نلاس  دراو  سپـس  دننکیم و  گنر 
. دنیامنیم كرت  ار  سلجم  سپس  دننکیم و  يرپس  فلتخم  لیاسم  هرابرد  وگتفگ  هب  ار  یتّدم  نانز  نامز ، نیارد  دندنویپیم . سلجم 

دنراپسیم و كاخ  هب  یتافیرشت  هنوگچیه  نودب  دنربیم و  هدش  هدامآ  اًلبق  هک  وا  نفد  لحم  يوسهب  ار  هدرم  صخش  ناگتـسب ، زا  ياهّدع 
یفوـتم هداوناـخ  هب  هدرم  نفد  زا  سپ  نادرم  اـهنت  هکنیا  زج  هب  دـننکیمن ، رازگرب  وا  يارب  يدوبداـی  مـسارم  هنوـگچیه  يو ، نـفد  زا  سپ 

. دندرگیمزاب ناشیاههناخ  هب  هتفگ و  تیلست 
هّکم ياهنابایخ  رد  ییاهناوراک  نایم  رد  ار  شیوخ  نادنزرف  اهنآ ، دـشابیم . ناشنادـنزرف  ِنآرق  متخ  نشج  مدرم ، نیا  ياهّتنـس  زا  رگید 

رد وا  ربق  رانک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسمه  هنومیم »  » دـّلوت تبـسانم  هب  مه  لاسره  رفـص  هام  همین  رد  دـنروآیم . رد  شدرگ  هب 
اب دـننکیماپب و  ییاـهرداچ  ارحـص ، نآ  رد  دـنیآیم و  مه  درِگ  دراد ، رارق  هنیدـم - هار  رد  هّکم - يرتـمولیک  تفه  رد  هـک  رهاز »  » ّلـحم

عیبر هام  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـّلوت  اـب  ناـمزمه  نینچمه  دنـشورفیم . رخف  رگیدـمه  رب  اهیندـیماشآ ، اـهیکاروخ و  عاونا  هضرع 
. دنیوگیم یبنلا » لوح   » ای هنومیم » لوح   » نادب هدرک و  ریبعت  لوح »  » هب ّدلوت  نشج  زا  اهنآ  دنریگیم ، نشج  زین  لوالا 

. دنیآیم مه  درگ  ترایز ، رب  هوالع  ناکم  نآ  رد  دنروآیم و  ور  هرّونم » هنیدم   » يوسهب بجر  هام  رد  نایّکم 
ایرد 1550 حطس  زا  فئاط  عافترا  دننکیمباختنا ؛ ار  فئاط »  » رهش ًابلاغ  قالیی ، ینارذگشوخ و  يارب  هک  تسا  نیا  نایّکم  تداع  رگید 

اهغاب نآ  رد  هک  دشابیم  ایرد  حطـس  زا  رتم  عافترا 1760  رد  تسا ، هدش  عقاو  ارک »  » ياههوک هتـشر  يالابربهک  يدَـه »  » ِهوک تسا و  رتم 
. دوشیم هدید  نآ  ردیناوارف  ياهلگو  رابرپ  ناتخردو  دراد  نایرج  یناوارف  ياهراسهمشچو 
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هدرک و ثادحا  ار  نآ  اشاپ » هَّللادبع   » فیرـش هک  دـشابیم  قلعتم  نوع »  » هداوناخ ِفارـشا  هب  هکدراد  مان  اربش » ، » فئاط قالیی  نیرتفورعم 
زا دراد و  قلعت  بلاغ »  » فیرش هداوناخ  هب  هک  تسا  ةانثم »  » ياهغاب هقطنم ، نیا  ياهقالیی  رگید  زا  تسا . هداهن  نآ  رب  ار  رصم  ياربش  مان 

ترهـش هدوب و  هقطنم  نآ  ياهبآ  نیرتاراوگ  زا  نآ  بآ  زین  اههویم و  نیرتهب  نآ  روگنا  وله و  هک  دـیآیم  رامـشهب  فئاط  ياهغاب  نیرتهب 
. دراد یئازسهب 

هار ای   (2) لاـِغبلا » قیرط   » دراد و رارق  هّکم  زا  یتعاـس  هلـصاف 36  رد  هک  ناوراک  هار  اـی   (1) هلفاـقلا » قیرط  : » تسا هار  ود  ياراد  فئاـط 
. تسا هتفرگ  رارق  هّکم  زا  یتعاس  هدجیه  هلصاف  رد  تسا ، هدش  عقاو  ارک »  » ياههوکهتشر ياهیدنلب  رب  هک  اهرطاق 

هب هّتبلا  درادـن  دوـجو  رهـش  نآ  ياوـهوبآ  زا  رتـهب  نیمزرـس  نیا  رد  تسا و  فورعم  وـکین ، ياوـهوبآ  ندوـب  اراد  هب  فئاـط (3)  رهش 
فورعم ناشتسوپ  ِتفاطل  تقلخ و  ییابیز  هب  هقطنم  نیا  نامدرم  تسا . هتفرگ  رارق  هکم  زا  یتعاس  هس  هلصاف  رد  هک  يده »  » هوک يانثتـسا 

رد دنهدیم و  تبسن  هدوب  فورعم  لسعم »  » هب هتشاد و  نایرج  رهـش  نآ  رد  هک  يدور  بآ  زا  ندیماشآ  ریثأت  هب  ار  بلطم  نیا  هک  دناهدوب 
. دننکیم هغلابم  رایسب  بآ  نیا  ینیریش 

نینچمه تسافئاطرد . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  ّبیط ،»  » و رهاط » « ؛ راوگرزب ود  هاگمارآ 

، میقلا میجلا  ضمح ، ما  ریدـق ، هیبن ، هدوب  تیلهاج  رد  ظاـکع  رازاـب  زاـغآ  هک  ۀـلوس  هماـمی ، يداو  ینم ، لامـش  رد  دوراـبلا  رئب  هکم . - 1
. فئاط

، سأرلا فیرخ  يداو  رادـش ، ةوهق  ددرگیم  زاـغآ  هدـیبز  همـشچ  يارجم  نآ  زا  هک  ناـمعن  يداو  رامـس ، يداو  تاـفرع ، ینم ، هکم ، - 2
لیبقزا هدـنرد  تاناویح  هارمههب  یناوارف  کچوک  ياهنومیم  هک  يدـه  هوک  رد  يدـهلا  لسعملا  نیع  بوردـلا ، عمجم  رکلا ، لـجارحوبا ،

، رکسعلا رئب  تسا ، اهینامع  اهیتومرضح و  نمی و  قرـش و  نامدرم  تاقیم  هطقن  نیا  هک  مرحم  يداو  دراد ، دوجو  اجنآ  رد  هریغ  ریش و 
فئاط

نامثع  » يوس زا  هکتسا  ياهعلق  اـهنآ  نیرتمهم  هک  تسا  هدـش  هتخاـس  نآ  رد  جرب  يدادـعت  هک  تسا  يراـصح  ياراد  فئاـط  رهـش  - 3
ینادـنز یناـمثع  هیلع  تـلود  لاـجر  ِناگدـشدیعبت  ناینادـنز و  هـعلق ، نـیا  رد  تـسا ؛ هدـیدرگ  اـنب  فئاـط  رد  ناـیباهو  لـماع  یفیاـضم »

هَّللاریخ  » مالسالاخیش تشذگرد ، سپس  دش و  ینادنز  نآ  رد  ینامثع  دیمحلادبع  ناطلس  نارود  رد  هک  یـصخش  نیرتمهم  دندیدرگیم .
« اشاپ تحدم  دمحا   » زیزعلادبع و ناطلس  ِداماد  داماد ،» اشاپ  دومحم   » دوب و هدومن  رداص  ار  زیزعلا  دبع  ناطلـس  علخ  ياوتف  هک  دوب  يدنفا »

هاگمارآ زا  یمک  هلـصاف  هب  هدوب و  هرزجم »  » مانب هک  رهـش  راصح  زا  جراخ  رد  هک  یلحم  رد  مه  رانک  رد  ود  نیا  نوناـق . ردـپ  هب  فورعم 
هب ناـنآ  هاـگمارآ  نیمز  هدـش و  هتخاـس  ربـق  ود  نیا  رب  يرجه  لاـس 1327  رد  یتمظع  اـب  دـبنگ  ًاریخا  دـناهدش . نفد  ساـبع  نب  هَّللا  دـبع 

. دناهدش هدیناشوپ  يدنمشزرا  ياهشرف 
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ادتبا جح ، مسوم  زا  شیپ  لاسره  تسا و  هدوب  اهینمی  مارتحا  دروم  هراومه  هک  تسا  هدـش  عقاو  رهـش  نآ  رد  زین  سابع » نب  هَّللادـبع   » ربق
هدوب يّزع ) تال و   ) ُتب ود  هاگیاج  تیلهاج  نارود  رد  فئاط  دـنوریم . تسا - نانآ  دزن  ياهژیو  هاگیاج  ياراد  هک  وا - دـقرم  ترایز  هب 
يور رهش  نیدب  شیوخ  ِتّوبن  زاغآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندیتسرپیم . ار  ود  نآ  فئاط  فارطا  لیابق  رگید  نایفیقث و  هک 

. تفرگن رارق  نآ  مدرم  شریذپ  دروم  هک  درک  يرای  ِبلط  نانآ  زا  دروآ و 
مه یناوارف  هّدـع  نامز  نیا  رد  هک  نانزهار - نادزد و  سرت  زا  دـنوشیمن و  جراـخ  رهـش  نآ  زا  جـح ، ماـگنه  هکم ، ناـمدرم  زا  يرایـسب 

فارطا هب  شیوخ ، ياهگنفت  هلیسوب  هکیلاحرد  دنناسریم  حبـص  هب  ار  بش  دننامیم و  یقاب  تظفاحم  يارب  دوخ  ياههناخ  رد  دنتـسه -
. دشابیم يدصقءوس  ره  لباقم  رد  نانآ  يرادیب  يرایشوه و  رب  یتمالع  ناشراک  نیا  هک  دنیامنیم ؛ کیلش  ار  ییاههلولگ 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  ّدلوت  هاگیاج  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  ياههاگترایز  اههاگمارآ و  نآ ، جراخ  هّکم و  لخاد  رد 
. درب مان  ار  نارزیخلاراد »  » مالسلا و اهیلع  همطاف  ترضح  ّدلوت  لحم   (1) مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  دلوت  ّلحم  هلآ ، و 

. تسا هدش  عقاو  دلوملا »  » بعش ای  رماعینب »  » بعش رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تدالو  هاگیاج 
و دراد . هار  ددرگیم - زاب  لامش  يوسهب  هک  نآ - ِرَد  هب  یگنس  ياهلپ  هلیـسوب  تسا و  رتعفترم  مین  رتمکی و  ناکم  نیا  هب  تبـسن  نابایخ 

يرد نآ  یبرغ )  ) تسار تمـس  راوید  رد  هک  دیوشیم  دراو  يرتم  ضرع 6  رتم و  لوطب 12  يزاب  ياضف  هب  تسخن  نآ  هب  دورو  ماـگنه 
ِدبنگ ریز  رد  اـضف و  نیا  هناـیمرد  تسا ، هتفرگ  رارق  يدـبنگ  نآ  يور  رب  هک  دـیوشیم  دراو  ییاـضف  هـب  نآ ، زا  روـبع  زا  سپ  دراد ، رارق 
هدید تسا - هتفر  ورف  یمک  نآ  طسو  هک  يرمرم - ِرّعقم  ِگنـس  نآ  نورد  هک  دراد  دوجو  بوچ  زا  ياهروصقم  یبرغ ) راوید  هب  لیامتم  )

رد ربمایپ  هک  تسا  یلزنم  هدشدای ، ياضف  دبنگ و  نیا  دشابیم . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـّلوت  ّلحم  هدـنهدناشن  هاگیاج  نیا  دوشیم .
. دناهدیدرگ ّدلوتم  نآ 

« یفقث فسوی  نب  دـمحم   » هب ار  نآ  يو  دـنزرف  هک  دـندومن  هیدـه  بلاطیبا » نب  لـیقع   » هب ار  هناـخ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هک ار - دوخ  هناخ  هکیماگنه  يو  تخورف . جاجح ) ردارب  )

« مجرتم . » میتفگ نخس  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ّدلوت  هاگیاج  هرابرد  نیا  زا  شیپ  - 1
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مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هاگداز  مالسلا - اهیلع  هجیدخ  ترضح  هناخ  یبیرقت  هشقن 

هّکم رد  بلطملادبع  هناخ  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگداز  یبیرقت  هشقن 
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رداـم نارزیخ »  » هکنیا اـت  دوـمن ؛ همیمـض  نآ  هـب  ار  هناـخ  نـیا  تخاـس ، تـشاد - رارق  نآ  راـنک  رد  هدوـب و  فـسوینبا » ِراد   » هـب فورعم 
تسا هدنام  یقاب  نانچمه  نونکات  هک  دومن ، انب  يدجسم  نآ  زا  دنادرگزاب و  شاهّیلوا  هنوگ  هب  ارنآ  ًادّدجم  هدیرخ و  ار  نآ  دیـشرلانوراه 

.(1)
ّدلوت هاگیاج  دننامه  زین  نآ  هک  دراد  رارق  مالسلا (2)  هیلع  یلع  ترضح  ّدلوت  ّلحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ّدلوت  هاگیاج  یکیدزن  رد 

. دشابیم رتکچوک  نآ  زا  نکیل  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
، دـلیوخ رتخد  هجیدـخ »  » ترـضح هناخ  ناکم  نیا  تسا ؛ هدـیدرگ  عقاو  رجح »  » هچوک رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دـّلوت  ّلحم  اـّما 

لوسر دناهدمآ . ایندب  هناخ  نیا  رد  هجیدخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف  یمامت  هک  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رـسمه 
زا هجیدخ  ییانشآ  اب  هک  تشاد  هدهعرب  ار  ماش  هب  هجیدخ  ترضح  یتراجت  ناوراک  یتسرپرـس  تثعب ، زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

شیپ لاس  هدزناپ  رگید  یترابعب  ترجه و  زا  شیپ  لاس 28  رد  ربمایپ  داد و  جاودزا  داهنشیپ  ناشیا  هب  ربمایپ ، تالامک  هدیدنـسپ و  تافص 
نیا تفای ؛ تافو  هّکمرد  یگلاس ، نس 64  رد  ترجه ، زا  شیپ  لاس  راهچ  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  دومن . جاودزا  يو  اب  تثعب  زا 

زا سپ  دراد . هار  نادب  هلپ  دـنچ  اب  هکیروطب  تسا ، هتفرگ  رارق  نآ  زا  يرتدـنلب  عافترا  رد  نابایخ  تسا و  رتنییاپ  نیمز  حطـس  زا  زین  هناخ 
نیمز حطـس  زا  رتمیتناس  دودـحرد 30  نآ  عافترا  هک  میـسریم  نیمز  زا  يرتدـنلب  فاص و  ياضف  هب  پچ  تمـس  رد  هناـخ ، نیا  هب  دورو 

نآ رد  هک  دراد  ضرع  رتم  راهچ  لوط و  رتم  هد  دودحرد  هدشدای  ياضف  داعبا  دشابیم و 

يارب فلتخم  ياهروشک  ناناملسم  هتفای و  رییغت  یکم  مرح  رانک  رد  همرکملا  ۀکم  هبتکم  مان  هب  ياهناخباتک  هب  دجـسم  نیا  نونکا  مه  - 1
مجرتم دننیشنیم . نآ  نیمز  يور  رب  هتفاتش و  نآ  يوس  هب  شیوخ  رمع  زا  یتاظحل  كرد 

، تسا هدمآ  خیراوترثکا  رد  هکنانچمه  دشابیم  هبعک  نورد  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  ّدلوت  هاگیاج  نایعیـش  ام  داقتعا  هب  - 2
نکر رانک  رد  هداهن و  مارحلادجـسم  هب  ور  تفرگ ، نامیاز  درد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یمارگ  رداـم  دـسا  تنب  همطاـف  هکیماـگنه 

همطاف تشادرب و  فاکـش  هبعک  ِراوید  هاگان  سپ  دیامن ، کمک  نامیاز  نیا  رد  ار  وا  هک  داد  دـنگوس  ار  راگدرورپ  داتـسیا و  هبعک  ینامی 
مارحلادجـسم لخاد  هک  هکم  مدرم  زا  یهورگ  هظحل  نیا  رد  تشگزاب ؛ دوخ  هیلّوا  لاح  هب  راوید  فاکـش  تفر . هبعک  نورد  هب  دـسا  تنب 

یتاعاس دندشن . ّقفوم  یلو  دننکزاب  ار  رد  هک  دندومن  ناوارف  شـشوک  دندروآ و  هبعک  ِرَد  يوسهب  ور  دندوب ، نایرج  نیا  دـهاش  دـندوب و 
نآ يرآ  دـیدرگ . جراخ  هبعک  زا  تشاد  لغب  رد  ار  یلفط  هکیلاـحرد  دـسا  تنب  همطاـف  هدـشزاب و  مه  زا  یناـمی  نکر  هاـگان  نآ ، زا  سپ 

« مجرتم  » دوب مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نانمؤم ، ریما  لفط 
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هب هلپ  ود  هلیسوب  هک  دوشیم  هدید  یکچوک  ِرَد  نآ  تسار  تمس  رد  تسا . هدمآ  دوجوب  ناکدوک ، هب  نآرق  شزومآ  يارب  ياهناخبتکم 

یهتنم یقاتا  هب  دراد  رارق  پچ  تمـس  رد  هک  يرد  دـشابیم . رد  هس  ياراد  دـنکیم و  ادـیپ  هار  رتم  ود  ضرع  هب  یگنت  کیراب و  ياـضف 
تـسار تمـس  رد  تسا . هدوب  یحو  لوزن  هاـگیاج  ربماـیپ و  ترـضح  تداـبع  ِّلـحم  تسا و  رتم  هس  رد  رتم  هس  نآ  تحاـسم  هک  دوشیم 
ياـضف نیا  لـباقم  رد  هک  يرد  تسا . هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يوـضو  لـحم  هدـش  هتفگ  هک  تسا  یلادوـگ  قاـتا  نیمه  نورد 

ربمایپ یگدـنز  لّحم  هدـشدای  ياضف  ددرگیم . زاب  تسا  رتم  نآ 4  ضرع  رتـم و  نآ 6  لوط  هک  يرتگرزب  ياـضف  هب  دراد ، رارق  کـیراب 
هب تسا ، هتفرگ  رارق  تسار  تمـس  رد  هک  يرگید  ِرَد  اّما  هدوب ؛ اجنآ  رد  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  دوخ  رـسمه  هارمههب  هک  تسا 

هاگیاج نیا  تسا ، هتفرگ  رارق  یکچوک  هروصقم  اضف ، نیا  هنایم  رد  هک  دوشیم  زاب  رتم   7 لوط 5 / رتم و  ضرعب 4  یلکش  لیطتسم  ياضف 
نآ يور  رب  هک  دراد  رارق  یکچوک  هچقاط  یقرـش ، قاتا  راوید  يور  دـنروآیم . رامـشهب  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح ]  ] دـلوت ّلـحم  ار 

: دنیوگیم دوشیم ؛ هدید  بایسآ  گنس  ياهعطق 
. تسا هدرکیم  هدافتسا  نآ  زا  دوخ  یناگدنز  نارود  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح ]  ] هک تسا  یبایـسآ  گنـس  زا  ياهعطق  گنـس ، نیا 

دودح هدشدای ، ياهقاتا  زا  نآ  حطس  هک  دراد  رارق  نآ - لامـش  يوس  رد  ییوّکـس - ورهار ، نیا  یجراخ  تمـسق  رد  هناخ و  نیا  لوط  رد 
[ ترـضح  ] يراجت ياهالاک  رابنا  هاگیاج  نیا  ًالامتحا  هک  دشابیم  رتم  ضرع 7  رتم و  لوط 16  هب  نآ  داعبا  تسا و  رتدـنلب  مین  رتمکی و 
، ورنیازا تسا ؛ هدوب  تاقولخم - یمامت  رب  وا - تثعب  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یگدنز  لحم  ناکم ، نیا  تسا . هدوب  هجیدخ 
هس هک  هتشاد  قاتا  راهچ  اهنت  هک  ياهناخ  رد  ار  ترضح  نآ  هداس  یگدنز  ات  مداد  حرش  امش  يارب  ار  نآ  رانک  هشوگ و  اهتمـسق و  یمامت 

راگدرورپ دوخ و  يارب  ار  یموس  شرـسمه ، دوخ و  يارب  یمود  ربمایپ ، نارتخد  هژیو  اهنآ  زا  یکی  هدـمآیم : رامـشهب  ینوردـنا  نآ  قاتا 
!؟ تسا ییابیز  بیترت  مظن و  هچ  نیا  ادنوادخ  دندوب . هداد  رارق  مدرم  اب  شیوخ  تاقالم  يارب  هداوناخ و  زا  يادـج  ار  یمراهچ  شیوخ و 

ناگدنیآ ناناملسم و  هب  یـسرد  دوخ ، یگدنز  اب  هک  تشاد  دصق  یگداس  یگدنز و  هنوگنیا  اب  ربمایپ  يرآ  تسا !؟ یبلاج  کبـس  هچ  و 
شون شیع و  يارب  ياهلیسو  ار  وت  نییآ  نید و  هک  میاهدروآ  نامیا  وت  ربمایپ  هب  وت و  هب  ام  اراگدرورپ ! ادنوادخ ! دزومایب .
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يارب تکرب  تداعـس و  یکین و  ریخ و  نآ  رـسارس  هک  میهد  رارق  نانچنآ  ار  دوخ  یگدنز  هدادن و  رارق  نادنمتردق  یگدنز  نادـنمتورث و 

. دشاب مدرم  یمامت 
تفرگ و رارق  بلاطیبا  نبا  لیقع  رایتخا  رد  هناـخ  نیا  دـندرک ، ترجاـهم  هنیدـم  يوسهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هک  یماـگنه 

نونکا مه  دیدرگ و  تّمرم  دجسم  نیا  یسابع » رصان   » نارود رد  درک . لیدبت  دجـسم  هب  دیرخ و  يو  زا  ار  نآ  نایفـس » نب  ۀیواعم   » سپس
: تسا هتسب  شقن  نآ  رب  تالمج  نیا  دراد ، رارق  ورهار  ِراوید  پچ  تمس  رد  رمرم  گنس  زا  یحول  رب  هک  دوشیم  هدید  هتسجرب  ياهتشون 

یّلص راتخملا  یفطـصملا  دمحم  لوسرلا  تنب  نیملاعلا  ءاسن  ةدیـس  ۀمطاف  لوتبلا  ءارهزلا  دلوم  دبرم  ةرامعب  رمأ  میحرلا . نمحرلا  هَّللا  مسب  »
، هراـصنأ هَّللا  ّزعأ  نینمؤـملاریمأ ، هَّللا  نیدـل  رـصانلا  نیعمجأ ، قـلخلا  یلع  ۀـعاطلل  ضرتـفملا  ماـمإلا  اـنالومو  اندیـس  ملـسو  هلآو  هیلع  هَّللا 
، يوبنلا رهاطلا  سّدقملا  فیرـشلا  ماقملا  اذه  حـلاصم  یلع  مث  هحلاصم  یلع  ًادـئاع  هرجأ  هتالغتـشم و  هعفانم و  لعجو  هرادـتقا ، فعاضو 

هَّللا هجو  ءاغتبا  کلذ  دعب  روکذملا  سدقملا  دلوملاو  دـبرملا  اذـهل  ۀحلـصملاو  رفاولا ، ظحلا  نم  کلذ  یف  هل  یلوتملا  رظانلا  يری  ام  یلع 
یلع یلاعت  هَّللا  ۀمحر  یلإ  ریقفلا  دبعلا  دی  یلع  کلذو  نینـسحملا . رجا  هیلع  هازج  هنم و  کلذ  هَّللا  لّبقت  ةرخآلا . رادلا  باوثل  ًابلط  یلاعت و 

نیمآ و نیدلا  موی  یلإ  نینعاللا  ۀنعلو  هَّللا  ۀـنعل  هیلع  هلّدـب  وا  کلذ  رَّیغ  نمو  ۀئامتـس  عبرأ و  ۀنـس  یف  يرابنألا  یناروذـلا  تاکربلایبأ  نب 
«. نیرهاطلا هلآ  یلع  نییبنلا و  متاخ  دمحم  اندیس  یلع  هَّللا  یلص 

نامیلـس ناطلـس  هلیـسوب  نآ  زا  سپ  نمی و  هاـشداپ  رفظم » کـلم   » هلیـسوب سپـس  رـصم و  هاـشداپ  نابعـش » فرـشا   » يوـس زا  لـحم ، نیا 
. دیدرگ تمرم  حالصا و  يرجه  لاس 935  رد  ینامثع ،) )

هناـخ نیا  درادرارق ؛ دوریم ، الابافـص  يوسهب  هک  ياهچوک  پچ  تمـس  رد  تسا ، نارزیخلاراد »  » هب فورعمهک  یموزخم » مقرا   » هناـخاّما
ناگدیورگ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  يارب  یهاگهانپ 
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دروآ مالسا  رمع  هکنیا  ات  دندروآیم ، ياجب  ناکم  نآ  رد  ار  شیوخ  زامن  یناهنپ  تروص  هب  نانآ  اریز  تسا ، هدوب  مالـسا  ردص  رد  وا  هب 

(1) دندروآ . ياج  هب  ینلع  تروص  هب  ار  زامن  سپ  نآ  زا  دندومن و  راکشآ  ار  شیوخ  مالسا  نیاربانب ، دیدرگ  تیوقت  اهنآ  یحور  هینب  و 
رتم راـهچ  ضرع  رتـم و  تشه  لوط  هب  ياهدرتـسگ  ياـضف  هب  اـج  نآ  زا  دوشیم و  زاـب  قرـش  يوس  هب  هک  دراد  يرد  هناـخ  نیا  نینچمه 

يرد نآ  تسار  تمس  راوید  هنایم  رد  هک  دوشیم  هدید  رتم  هس  یبیرقت  ضرع  هب  راد  فقس  یناویا  نآ ، پچ  تمس  رد  ددرگیم ؛ یهتنم 
هلیـسوب قاـتا  نیا  نیمز  دراد ؛ هار  تسا  نآ  لوط  زا  یمین  دودـح  رد  هک  یـضرع  رتـم و  تشه  ِلوط  اـب  یقاـتا  هب  اـج  نآ  زا  دراد و  دوجو 

يور رب  تسا و  هتفرگ  رارق  مه  يور  رب  هک  دوشیم  هدـید  قامخچ  گنـس  ود  نآ  یبونج  یقرـش  هشوگ  رد  تسا . هدـش  هدیـشوپ  ریـصح 
: تسا هدش  هتشون  تالمج  نیا  اناوخ  یّطخ  اب  یناقوف  گنس 

هَّللا و لوسر  أـبَتُخم  اذـه  ِلاَـصْآلاَو (2)  ِّوُدـُْغلِاب  اَـهِیف  َُهل  ُحِّبَُـسی  ُهُمْـسا  اَـهِیف  َرَکْذـُیَو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتوـُُیب  ِیف  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  »
أدتبم اهیف  نارزیخلاراد و 

ربخ کی  میرادن . تسد  رد  یقیقد  ياه  یهاگآ  تسا ، هدنام  مقرا  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ینامز  تدـم  هرابرد  - 1
تشذگ هک  هچنآ  هیاپ  رب  اما  هتسناد ، ندش  ینلع  هناتسآ  رد  ار  نآ  یبلح  تسا . هدرب  رس  هب  اجنآ  رد  هامکی  تدم  هب  ترضح  هک  تسا  نآ 

. تسا هدوب  ناکرشم  ناناملسم و  ندش  ریگرد  توعد و  ندش  ینلع  زا  سپ  مقرا  هناخ  هب  نتفر 
شردام ردپ و  یّتح  ای  موق و  يوس  زا  ات  دوب  یفاک  رما  نیمه  و  دندناوخیم . یئاَبَص  ار  وا  تفریذپیم  ار  مالسا  هک  یسک  ره  هرود  نآ  رد 

زا سپ  رمع  تسا  روهـشم  ینـس  ناـخروم  ناـیم  رد  هچنآ  رباـنب  دریگ ! رارق  هجنکـش  رازآ و  دروم  شیـالوم ، هلیـسو  هب  دوب  هدرب  رگا  اـی  و 
تثعب مراهچ  لاس  رد  مقرا  هناخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نتفر  هک  یلاـح  رد  هدـش  ناملـسم  هشبح  هب  ناناملـسم  زا  یهورگ  ترجه 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يوس  زا  مالـسا  توعد  ندـش  راکـشآ  ینلع و  هب  یطابترا  هنوگچیه  رمع  ندروآ  مالـسا  نیارباـنب  تسا ؛ هدوب 
مادقا رما  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنوادخ ، روتـسد  ناناملـسم و  تردق  اب  هک  تسا  هدوب  ینامز  ینلع  توعد  نیا  درادن و 

ات دناهتـشاد  دصق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  خیرات  لوط  رد  هراومه  هک  یناسک  ناراگن و  خیرات  نیخروم و  تسا . هدومن 
زا ار  نانآ  تسیاشان  ياهراک  لامعا و  دـنریگ و  رارق  سیدـقت  دروم  ناناملـسم  نایم  رد  هک  دـنربب  الاب  دـح  نادـب  ار  رمع  رکبوبا و  هرهچ 
هب تسد  تسا - هدرک  دادـملق  رمع  مالـسا  رطاخ  هب  ار  مالـسا  توعد  ندـش  ینلع  باتک  نیا  هدنـسیون  هکنانچمه  دـنیامن - دـیدپان  اهرظن 

هتشون مالسا  یـسایس  خیرات  نیزو  باتک  هب  دیناوتیم  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  تاعالطا  هب  یـسرتسد  يارب  دناهدزیم . يرابخا  نینچ  راشتنا 
« مجرتم . » دیئامن هعجارم  نایرفعج  لوسر 

26 رون ، - 2
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«. نینسحملا رجأ  عیضی  هلوسرو و ال  هَّللا  باوث  ءاغتبا  حلصم  کلملا  نیما  هالوم  یلإ  ریقفلا  هدیدجتب  رمأ  مالسالا 

: دروخیم مشچ  هب  هتشون  نیا  رگید ، ِگنس  هعطق  يور  رب 
هَّللا ۀمحرل  ریقفلا  دـبعلا  هئاشنإو  هلمعب  رمأ  نارزیخلارادـب  فورعملا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  أبتخم  اذـه  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  »
هَّللا یلإ  لوصولا  بلاطلا  لصوملاو  ماشلاریزو  یناهفـصالا  روصنم  یبأ  نب  یلع  نبدـمحم  رفعجوبأ  مالـسإلا  فرـش  نیدـلا  لامج  یلاـعت 

«. ۀئاسمخ نیسمخ و  سمخ و  ۀنس  یف  هانم  نیرادلا  یف  هلانأو  هاقب  ۀعاطلا  یف  هَّللا  لاطأ  هتمحرل  یجارلا  یلاعت 
رب راغ  نیا  دنتخادرپیم . تدابع  هب  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  هک  دشابیم ، ارِح » راغ  ، » رهـش ِسدقم  ياههاگیاج  رگید  زا 
رب ناـکم  نآ  رد  راـب  نیتسخن  يارب  هک  دراد  رارق  دـنکیم ، تکرح  تاـفرع  يوس  هب  هک  يرباـع  صخـش  پچ  تمـس  رد  رون ،»  » ِهوک هّلق 
رد و  هلفـسم »  » يوس زا  هّکم  بونج  رد  هک  درب  ماـن  ناوتیم  ار  روث » هوک   » سپـس دـیدرگ . لزاـن  یحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 

شهارمه هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگیفخم  هک  دراد  رارق  يراغ  هوک ، نیا  يالاب  رب  تسا ؛ هدش  عقاو  هّکم  زا  یتعاس  ود  هلـصاف 
ناوتیم ار   (1) یْلعَم »  » نآ زا  سپ  دـشابیم . عبرم  رتـم  ود  دودـح  رد  نآ  تحاـسم  تسا ؛ هدوب  هنیدـم  يوس  هب  ترجه  ماـگنه  هب  رکبوبا 

رسمه مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  هاگمارآ  تسا ؛ هدیدرگ  عقاو  هّکم  یقرـش  هزاورد  زا  نوریب  رد  هدوب و  هّکم  ناتـسروگ  هک  دومن  رکذ 
. تسا هدیدرگ  انب  يرجه ، لاس 1298  هب  دوشیم و  هدید  نآ  يور  رب  يدبنگ  هک  دراد  رارق  اج  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

، نآ ِرانک  رد  تسا و  هدش  هداد  رارق  ترضح  نآ  فیرـش  رازم  يور  رب  هک  دراد  دوجو  ودرگ  بوچ  زا  ياهروصقم  هدش  دای  دبنگ  ریز  رد 
رازم نآ - برغ  رد  هاـگمارآ - نیا  نوریب  رد  دـناهدیدرگ . نفد  فارـشا ، زا  رفنهدزناـش  نآ  ریز  رد  هک  تسار  يرگید  کـچوک  هروصقم 
ردو تسا  هتشذگرديرجه  لاس 1266  رد  ّجح ، ِرفـس  ماگنه  هب  يو  دشابیم ، اشاپ » یلعدمحم   » ِرـسمه هاگمارآ  هک  دراد  دوجو  يرگید 

ترضح هاگمارآلباقمرد  تسا . هدیدرگ  نفد  هاگیاج  نیا 

« مجرتم . » دناهدیدرگنوفدم نآ  رد  مالسا  ربمایپ  دادجا  ناگرزب و  زا  يرایسب  هک  هدوب  هکم  رهش  نهک  یمیدق و  ناتسروگ  اّلَعُم  - 1
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هدـید هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یمارگ  ردام  مالسلا (1)  اهیلع  بهو » تنبهنمآ   » ترـضح هاگمارآو  دبنگ  مالـسلا ، اهیلع  هجیدخ 

. دناهداد رارق  ياهروصقم  نآ  يور  رب  دراد و  دوجو  نوع » نب  دمحم   » رازم نآ ، رانک  رد  هک  دوشیم 
نآ رانک  رد  هک  دوشیم  هدید  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  بلاطوبا - ترضح  ِهاگمارآ  دبنگ  هجیدخ ، ترـضح  هاگمارآ  لامـش  رد 
رد تسا . هدیدرگ  نامتخاس  دیدجت  يرجه  لاس 1325  رد  دبنگ  ود  نیا  دراد ؛ رارق  بلطملادبع - هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ّدَج  دبنگ 

مدـهنم ماگنه  هب  قیفرلا » نوع  فیرـش   » یلو تسا  هدوب  دـبنگ  ياراد  نیا ، زا  شیپ  هک  دراد  رارق  ریبز » نب  هَّللادـبع   » ربق هاگیاج ، نیا  رانک 
، ناتسربق نیا  رد  تسا . هدیدرگن  نآ  نیزگیاج  يرگید  دبنگ  نآ  زا  سپ  تشادرب و  نایم  زا  زین  ار  دبنگ  نیا  اههاگمارآ ، اهدبنگ و  ندرک 

اجنآ رد  دوـمن و  تمیزع  راـید  نیا  هب  جـح  دـصق  هـب  يرجه  لاـس 158  رد  يو  دـشابیم ، نوفدـم  زین  یـسابع  هفیلخ  روصنم » رفعجوبا  »
زا یناوارف  دادـعت  رازم  دـشابیمن . تسد  رد  یعالطا  نآ  قیقد  ِلحم  زا  هک  دـناهدومن  نفد  یلعم »  » ناتـسربق رد  ار  وا  دـسج  تشذـگرد و 

. داب نانآ  یمامت  رب  راگدرورپ  نایاپ  یب  دورد  هک  دراد  رارق  ناتسربق  نیا  رد  زین  ناکین  نیعبات و  هباحص و 
و رمع » دجـسم  «، » رکبوبا دجـسم  «، » ۀعیبلا دجـسم  «، » ۀباجالا دجـسم  «، » هیارلا دجـسم  «، » نِّجلا دجـسم  ، » هکم رگید  یترایز  ياهناکم  زا 

زاجح رد  هک  - (2) یسونس » هیواز   » و رمقلا » قش   » دجسم نینچمه  دراد و  رارق  اج  نآ  رد  لالب » دجسم   » هک تسا  سیبقوبا »  » هوک سپس 

نیا تساهدـیدرگ . نفد  ءاوبا »  » رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ردام  بهو ، تنب  هنمآ  تسا : هدرک  رکذ  هنوگنیا  دوخ  مجعم  رد  توقای  - 1
لیم هس  تسیب و  تسا ، عقاو  هنیدم  دادـتما  رد  هک  هفجُحو  نآ  نایم  هلـصاف  دـیآیم و  رامـش  هب  هنیدـم  هب  هتـسباو  ياهـشخب  زا  یکی  لحم 

. دشابیم
رد درکیم و  تکرح  هنیدم  يوس  هب  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ردپ  هَّللادبع ، ترـضح  هک  تسا  نیا  اج  نآ  رد  يو  نفد  تلع 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  درکیم و  رفس  هنیدم  هب  وا  رازم  ترایز  هب  هلاس  همه  هنمآ  ترـضح  دومن . تافو  لحم  نآ  رد  هار ،
هب تشاد  لغب  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکیلاح  رد  نمیا  ّما  بلطملادبع و  هارمه  هب  هنمآ  دیـسر  یگلاس  شـش  نس  هب  هلآ  و 

. دیدرگ نوفدم  هطقن  نامه  رد  تشذگرد و  ءاوبا »  » رد هّکم ، يوس  هب  هنیدم  زا  تعجارم  هار  رد  دمآ و  هنیدم 
میهاربا خیش   » ناوریپ عابتازا و  هک  دندوب  هیدشر »  » مانب يرگید  تقیرط  وریپ  رگید  یخرب  دنشابیم . یسونس  تقیرط  وریپ  ًابلاغ  نایکم  - 2

. دنیآیم رامش  هب  يدیشر »
يداـیز ناوریپ  ياراد  زین  رـصم  نادوـس و  مدرم  ناـیم  رد  هـک  تـسا  رگید  یتـقیرط  هـینغرم »  » و سیردا » نبدـمحا   » ناوریپ زا  هیــسیردا » »

. دشابیم
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. درب مان  ناوتیم  ار  دراد - وا  ناوریپ  دزن  ياهژیو  هاگیاج  ياراد 

، اهنیا زج  و  هیدیمح )  ) هموکحلاراد تخاس  ماگنه  هب  يرون » اشاپ  نامثع   » ار ناکم  ود  نیا  هک  تسا  ياهناختـسپ  هناخفارگلت و  ياراد  هّکم 
. دومن انب  يدالیم ، لاس 1882  رد  هکم ، رب  دوخ  تیالو  ِنیتسخن  نارود  رد 

نوجح یّلعملا - ناتسربق  رد  مشاهینب  روبق 
هداتـسرف اـج  نآ  هب  اـی  دوشیم و  لاـسرا  اـج  نآ  زا  هک  ییاـهفارگلت  رتشیب  تسین و  یبیترت  مظن و  هنوگچیه  ياراد  رهـش  نیا  رد  فارگلت 

رد نآ ، هناختـسپ  اّما  دـشابیم . جـح  مسوم  رد  نانآ  راـک  یگدرتسگ  زا  یـشان  یمظن ، یب  نیا  مه  دـیاش  دـسریمن و  دـصقم  هب  دوشیم ،
يورهار رد  هاگنآ  ددرگیم . لمح  هّکم  هب  هّدـج  زا  رتش  يور  تسا و  ییاههسیک  نورد  ّجـح  مسوم  رد  اههمان  اریز  تسا ! ریظنیب  ناـهج 

ِلابند هب  دنیآیم و  ناکم  نیدب  ًاصخش  نایجاح  زا  کی  ره  ای  نانآ و  نادنزرف  ای  نیفوطم  دوشیم و  هتـشابنا  مه  يور  رب  هناختـسپ  ِکیراب 
. دنراد یمرب  ار  همانو  دننکیم  دروخرب  شیوخ  ناتـسود  ای  دوخ  همان  هب  یفداصت  تروص  هب  هاگ  نایم  نیا  رد  هک  دـندرگیم  شیوخ  همان 

شنابحاص تسد  هب  اههمان  رتشیب  یتّیفیکنینچ  اب  نیاربانب 
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ناوت رد  یتقو  جح ، ماگنه  هب  تسپ  نادنمراک  شیازفا  اریز  دشابیمن ، رادرب  هیجوت  یمظن  یب  ای  مظن  نیا  هک  مربیم  نامگ  هک  دسریمن .

يدـنب هقبط  ار  اه  همان  جـح  مسوم  رد  دـنوش و  نییعت  راـک  نیا  ماـجنا  يارب  هژیو  رفن  تسیب  مییاـمن  ضرف  هک  دوب  دـهاوخ  یناـمثع  تلود 
شیپ و نامز  رد  عضو  نیا  دـنک ؛ یمن  مهارف  تلود  يارب  مه  ار  يرکذ  لباق  هنیزه  يراـک  نینچ  دـنناسرب ؛ ناـشنابحاص  تسد  هب  هدرک و 

تـشاد راظتنا  هنوگ  نیا  ناوتیمن  ینونک  تلود  اب  نونکا و  مه  نکیل  دوب ، زین  یعیبط  يا  هزادـنا  ات  دـیاش ، شاشتغا  جرم و  جره و  نارود 
تموکح زا  نیارباـنب  دـشابیم ، لاونم  نیمه  هب  عضو  زین  هّدـج »  » و عبنی » «، » هنیدـم  » رد هکلب  دوـشیمن  هدـید  هّکم  رد  اـهنت  عـضو  نیا  هک 
تلاـسر هب  دـناوتب  هرادا  نیا  اـت  دـنروآ  دوجوب  نآ  رد  یمظن  دـننک و  یگدیـسر  اههناختـسپ  عاـضوا  هب  هک  مییاـمنیم  تساوخرد  زاـجح 

لمع هماج  زین  يراگن  همان  زا  دوصقم  نایم  نیا  رد  زین  دـیامن و  لمع  دـشابیم ، شنابحاص  تسد  هب  اـه  هماـن  ندـناسر  اـنامه  هک  شیوخ 
. دشوپب

لحم هک  دراد  دوجو  بوچ  زا  ییاهیلدنـص  اههاگیاج و  نآ  فارطا  رد  هک  دوشیم  هدید  هناخ  هوهق  يرایـسب  دادعت  هّکم ، ياهنابایخ  رد 
دنشابیم دایج »  » تمس رد  اه  هناخهوهق  نیرتهب  تسا . هدش  هتخاس  امرخ  تخرد  ياهگرب  زا  ای  تسوپ  زا  يریصح  هلیـسوب  اهنآ  هاگنمیـشن 

لـصف رد  یناوارف  مدرم  دنـشاب ؛ رهـش  زا  جراخ  رد  اه  هناخ  هوهق  هنوگنیا  رگا  هکنیا  هژیو  هب  دننیـشنیم ، اه  هناخ  هوهق  نیا  رد  نایجاح  هک 
نایلق دنشونیم و  هوهق (2)  (1) و  دنیوگ ) یهاش  نادب  هک   ) ياچ اج  نآ  رد  هدینارذگ و  تحارتسا  هب  ار  یمد  دنوریم و  اجنآ  هب  ناتسبات 

. دننکیم هدافتسا  نایّکم  دزن  رد  نایلق  عون  نیا  ناوارف  هدافتسا  هب  هّجوت  اب  هدش  هدامآ  يدنت  مرگ و  يوکابنت  اب  هک  ییاه 

مشیربا هچراپ  هک  تسانکمم  زین  تسا و  هاشداپ  ِیندیـشون  اهنآ ، هتفگ  هب  اریز  دشاب ؛ بوسنم  ناریا  هاش  هب  هملک  نیا  مهدیم  لامتحا  - 1
. دشاب هاش  هب  بوسنم  یهاش ،»  » ِروهشم

لفنرق و له و  هناد  دـننامه : رگید  كرحم  ياه  هناد  هوهق و  عون  نیا  زا  ناگرزب  هک  دوشیم  هیهت  ینمی  هناد  زا  رتشیب  نایکم  دزن  هوهق  - 2
نایودب ياه  هدورس  اه و  گنهآ  زا  دنیوگ . یم  شود »  » نادب دندومن و  یم  هفاضا  نادب  هزم  ندرک  رتذیذل  يارب  اههدننک  وبشوخ  یخرب 

. هلیلع دبک  لکل  ءاود  کمسا  شود  کمساام  شود  ای  دنیوگ : یم  هک  تسا 
« یشابیم رامیب  دبک  ره  يارب  ییاود  هک  تمان  شود  تسیچ ؟ وت  مان  شود  يا   » ینعی
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دندادیم رس  سوباک » سوباک   » دایرف دندرکیم و  روبع  اه  هناخ  هوهق  نیا  لباقم  زا  هک  مدومنیم  هدهاشم  ار  نایدنه  زا  یخرب  هاگ  مدوخ 

نهپ يا  هکد  رب  ار  وکابنت  دـندشیم  هدـناوخ  ارف  هناـخ  هوهق  دارفا  زا  یکی  يوس  زا  هک  یتروص  رد  تسا و  وکاـبنت  ندـیبوک  موهفم  هب  هک 
دزمتـسد شورق  ود  ای  کی  راک  نیا  لباقم  رد  دـندیبوکیم و  تعاـس  مین  لقادـح - دودـح  رد  ار - نآ  یـصاخ  تراـهم  اـب  دـندرکیم و 

. دنتفرگیم
رد هک  يراعـشا  اب  دنروآیم و  يور  اهناکم  نیدب  دـننزیم  کبل  ین  هک  یلاح  رد  دنـشابیم  اهینمی  زا  ًابلاغ  هک  دارفا  زا  یهورگ  ًالومعم 
اب اههورگ  نیا  مه  یهاـگ  دـننادرگیم  داـش  ار  مدرم  دـننکیم و  ارجا  ار  ییاـبیز  گـنهآ  دنیارـسیم ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  حدـم 

. دننکیم ارجا  همانرب  هدومن و  تکرح  وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  هّکم  ياهنابایخ  رد  نابرطم  ناگدنناوخ و 
اههیکت رگید  زا  شیب  نآ ، نیعجارم  دادعت  تسا و  اهیرصم  هیکت  اهنآ  نیرتمظنم  نیرتلّلجم و  نیرتگرزب ، هک  هدوب  هیکت »  » هس ياراد  هّکم 

. دشابیم
هاـگیاج رد  نایویدـخ ، هداوناـخ  گرزب  اـشاپ » یلع  دـمحم   » موـحرم هلیـسوب  هک  دـشابیم  راوتـسا  لـّلجم و  یناـمتخاس  ياراد  هیکت  نـیا 

یتـموکح لـحم  زین  ءاـنهلاراد »  » هکناـنچمه تـسا ، هدـش  هتخاـس  هدوـب ، هّـکم  فارــشا  زا  دـیزینب »  » تموـکح زکرم  هـک  هداعــسلاراد » »
نادـنمراک يارب  ییاههاگیاج  زین  نآ و  ریدـم  يارب  هیکت  نیا  رد  یمظنم  بترم و  قاتا  هناخزپشآ و  بایـسآ و  اهرابنا و  دوب . تاکربینب » »

هعجارم اجنآ  هب  نادنمتـسم  ارقف و  جح  ماگنه  دشیم و  هتخپ  نادنمتـسم  ءارقف و  يارب  یپوس  ناکم  نآ  رد  هزور  همه  تشاد و  دوجو  نآ 
رب غلاب  زور  ره  رد  ناگدـننک  هعجارم  نیا  دادـعت  دـندرکیم ؛ یگدـنز  نارذـگ  نآ  اب  دـنتفرگیم و  نان  يرادـقم  هارمه  هب  ار  نآ  هدرک و 

هدهع هب  ار  رهـش  رب  تراظن  دنـشابیم و  رقتـسم  یتلود  نازابرـس  نآ  رد  هک  تسا  هعلق  ود  ياراد  هّکم   (1) دنـشابیم . رتشیب  ای  رفن  دصناپ 
لاس رد  رورس » فیرش   » يوس زا  هک  دایج » هعلق  : » زا دنترابع  هعلق  ود  نیا  دنراد .

یناوارف نادنمتسم  ارقف و  جح  مسوم  رد  زین  هاگ  دباییم و  شیازفا  ربارب  هس  هب  جح ، مسوم  رد  هدننک  فقو  طرش  ساسا  رب  دادعت  نیا  - 1
، نیمرح فاقوا  هکیتروص  رد  نیاربانب  دـیآیم . رامـش  هب  هورگ  نیا  يارب  هّکم  رد  یهاـگهانپ  ناـکم  نیا  اریز  دـنیامنیم ، هعجارم  هیکت  هب 

. دشاب نآ  ياهراک  نیرتوکین  نیرتهب و  زا  دناوتیم  دهد ، شیازفا  جح  نامز  رد  لقادح  ار  هیکت  هب  هدش  هداد  تاناکما 
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تمس رد  لاس 1221  رد  و  بلاغ » فیرـش   » هلیـسو هب  هک  يدنه » هعلق   » يرگید تسا و  هدیدرگ  انب  هّکم  یبونج  تمـس  رد  يرجه   1196

. دش هتخاس  هّکم  یلامش 
« اشاپ دمحم   » يوس زا  دشابیم و  هرمع  لحم  رد  نآ  مامح  نیتسخن  هک  رصم  رد  یمور  ياهمامح  دننامه : تسا  مامح  ود  ياراد  رهش  نیا 

. دنیوگیم یبّنلا » مامح   » نآ هب  هک  تسا  هیشاشق »  » رد يرگید  تسا ؛ هدیدرگ  انب  يرجه  لاس 980  رد  ینامثع )  ) نامیلس ناطلس  ریزو 
رـشتنم زاـجح »  » ماـن هب  یبرع  یکرت و  ناـبز  هب  ياهماـنزور  هکدراددوجو  یتیـالوهناخپاچ  ماـنبیتموکح  ياهناـخپاچ  اـجنآ  رد  نینچمه 

پاـچ هب  نآ  رد  دـشاب  نآ  ياـه  یهگآ  یتموکح و  راـبخا  هب  طوبرم  هک  هچنآ  دـیآیم و  رامـش  هب  یمـسر  همین  هماـنزور  نیا  دـیامنیم ؛
. دسریم

هناخباتک مانب  یناه » ما  باب   » رد هک  یکچوک  رایسب  هناخباتک  زا  ناوتیم  طقف  نایم  نیا  رد  هدوبن و  يرکذ  لباق  هناخباتک  ياراد  رهـش  نیا 
. درب مان  تسا  زاجح  قباس  یلاو  اشاپ » يدشر  دمحم  هداز  یناورش  »

هناخباتک تسا . هینامیلـس » هناخباتک   » هب فورعم  تسا و  مالـسلا  باب  یکیدزن  هبیردـلا ،» باب   » رد دراد  دوجو  هک  يرگید  هناـخباتک  زین  و 
يارب لوبناتسا )  ) هناتسآ زا  يرادقم  مرح و  هقرفتم  ياهباتک  زا  نآ  ياهباتک  تسا و  هدش  هتخاس  ینامثع )  ) دیجملادبع ناطلس  هلیسوب  ریخا 

. دـیامنیم هفیظو  ماجنا  نآ  رد  یـصخش  هدوب و  سیون  تسد  یتسرهف  ياراد  هدـش  دای  ياه  هناخباتک  زا  کی  ره  تسا . هدـش  لاـسرا  نآ 
یسراف نابز  هب  يا  هراپ  یبرع و  نابز  هب  اهنآ  بلاغ  هک  هدوب  یخیرات  یبدا ، یهقف ، يوحن ، ياه  هنیمز  رد  رتشیب  اه  هناخباتک  نیا  ياهباتک 

. دشابیم ویالم ) نابز   ) يواج یکرت و  و  يدنه )  ) ودرا و 
تقرـس هب  اهنآ  زا  یخرب  دوب و  هتفرگ  اج  مرح  فارطا  راوید  لخاد  ياه  هجنگ  رد  رتشیب  هک  تشاد  دوجو  یناوارف  ّمهم  ياـهباتک  هّکم  رد 
بجوم دـمآ و  الاب  اه  هجنگ  نیا  یکیدزن  اـت  هک  يرجه  لاس 417  ِلیـس  هژیو  هب  هتـشاد  ریثأت  اهنآ  يدوبان  رب  زین  اهلیـس  نینچمه  هتفر و 

نیا نداد  تسد  زا  اب  اریز  دـش ، نادنمـشناد  یملع و  هعماـج  هّجوتم  ناـیز  نیرتگرزب  هجیتن  رد  دـیدرگ و  اـهنآ  زا  يداـیز  دادـعت  يدوباـن 
. دنهد رارق  نآ  يارب  ینیزگیاج  دنناوت  یمن  دارفا  نامز و  هاگ  چیه  ّمهم  ياهباتک 

خیش موحرم  هلیسوب  هک  هّیلوص »  » هسردم تسخن  تسا ، هسردم  ود  ياراد  هّکم 
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نابز زا  يرادقم  دیوجت و  ملع  فیرـش و  نآرق  اج  نآ  رد  تسا و  هدـیدرگ  انب  قحلاراهظا ) باتک  هدنـسیون   ) روهـشم يدـنه » هَّللاۀـمحر  »

. ددرگیم سیردت  هسدنه  باسح و  یبرع و 
نینچ رد  تسا و  هدوب  نآ  راذـگناینب  سـسؤم و  يدـنه  رابت  تلع  هب  نیا  هک  دوشیم  هرادا  دـنه  مدرم  یلاـم  کـمک  هلیـسوب  هسردـم  نیا 

طاطحنا طوقـس و  هب  ور  هدش  دای  هسردم  وا  زا  سپ  تلع  نیمه  هب  دـنامب  یقاب  دـیفم  رادـیاپ و  هراومه  هسردـم  کی  دـناوت  یمن  يدراوم 
. دروآ لمعب  ار  مزال  مادقا  نآ ، لاثما  ندروآ  دوجو  هب  يرادهگن و  يارب  زاجح  تلود  هک  تسا  نآ  دیما  دراذگ .

هتـشاد و لاغتـشا  سیردت  هب  هّکم  نادنمـشناد  املع و  زا  طایخ » دمحم  فسوی   » خیـش لضاف  داتـسا  نآ  رد  هک  تسا  يا  هسردـم  يرگید ،
هب ریما  تیانع  هجوت و  دوشیم  هداد  میلعت  نازومآ  شناد  هب  رتشیب  هعـسوت  یمک  اب  دیدرگیم  سیردت  نیتسخن  هسردـم  رد  هک  ییاهـسرد 

. دشاب رایسب  نآ  تیقفوم  دوریم  نآ  دیما  هک  هدوب  ناوارف  هسردم  نیا 
هک مدـناوخ  حابـص »  » همانزور زا  لـقن  هب  يرجه  لاس 1328  رخـآلا  يداـمج  موس  هرامـش  رد  ءارغلا ،»  » ياوتحم رپ  هماـنزور  رد  بناـجنیا 

، تسا هدرک  حاـتتفا  رهـش  ناـیعا  ناـگرزب و  يرایـسب  دادـعت  فیرـش و  یلاو و  روـضح  رد  همرکم  هّکم  رد  ار  ياهسردـم  یناـمثع  تـلود 
. دشاب هتشاد  هارمه  هب  یکین  ریخ و  یمالسا  ياهتختیاپ  زکرم  يارب  هکلب  يرقلاما »  » يارب هسردم  نیا  میراودیما 

زا دوخ  هفیظو  راک و  دنور  رد  مزال  تاعالطا  دننک و  لیصحت  هژیو  ياهسردم  رد  نیفوطم  هک  دیامن  رّرقم  ریما ، ام  رورـس  هک  یتروص  رد 
تیرومأم هب  تبـسن  یتاعالطا  هنوگچیه  ینونک ، نیفوطم  اریز  دـشاب ؛ هعماج  هب  ینید  تمدـخ  نیرتالاب  تسناوتیم  دـنیامن ، لیـصحت  نآ 

جاّجح نهذ  رد  هدوب  نید  تقیقح و  زا  رود  هک  ار  یبلاطم  هداتـسیان و  زرم  نیا  رد  نانآ  زا  یخرب  هاـگ  هک  يروط  هب  دـنرادن  دوخ  گرزب 
يوس هب  هّدج  هار  رد  گنـس  هعطق  ود  هک  ینابلز »  » و ینافنک »  » دروم رد  لاثم  ناونعب  دندرگیم ، نانآ  یهارمگ  بجوم  دننکیم و  جیورت 

رد دـناهدزیم و  لوگ  ار  نایجاح  هک  هدوب  اینابلز »  » و اینافنک »  » مانب یـصاخشا  کـی  ره  گنـس  ود  نیا  هک  دـننکیم  اـعّدا  دنتـسه  هرحب » »
! دناهدمآرد گنس  هعطق  ود  تروص  هب  هدش و  خسم  راگدرورپ  يوس  زا  هجیتن 
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: دننکیم اعدا  هنوگ  نیا  رمع  هوک  رد  ماّجح  درم  نز و  کی  رتش و  هرابرد  نینچمه 

ادخلوسر هاگیاج  نیا  رد  هک  دننکیم  اعدا  اهنآ  دراد  رارق  گنس  ود  نآ  رانک  رد  هک  تسا  رتش  هب  هیبش  ياهرخـص  هدش  دای  هوک  يور  رب 
ياج زا  رتش  هک  دـندرک  نازیوآ  هقاـن  هب  ار  دوخ  دـندمآ و  یماّـجح  نز  درم و  سپ  دـندوب  هدـمآ  دوخ  هقاـن  هارمه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. دومن خسم  گنس  تروص  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  سپ  دزیخنرب  شیوخ 
هک دـننکیم  اعّدا  دـیامنیم ، لمح  ار  یقودنـص  هک  تسا  يدرم  هب  هیبش  دراد و  رارق  رون » هوک   » یکیدزن رد  هک  یگنـس  هراـبرد  نینچمه 

راظتنا هک  دوشیم  هتفگ  ناوارف  بلاطم  نیا  هب  هیبش  تسا !! هدرک  خـسم  لاـح  ناـمه  رد  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  هدوب  ینزهار  گنـس  نیا 
. دیآ لمع  هب  مزال  مادقا  نید ، هب  تمدخ  ناونعب  یفارخ  ياهرکفت  هنوگ  نیا  وحم  ندرب و  نیب  زا  يارب  دوریم 

يارب لاثم  ناونعب  دـنهدیم . رییغت  فاوط  ماگنه  رد  دـصق ، يور  زا  ار  میرک  نآرق  ظافلا  تاملک و  هاـگ  ناـنآ  هکنیا  نآ  زا  رتراـب  فسأـت 
ار هَّللالوسر » دمحم   » ای و  رانلا » َباذع  انِکَو   » دنیوگیم رانلا » باذع  اِنقَو   » ياجب دنتـسه  ناریا  دـنه و  هیکرت ، ياهروشک  زا  هک  ینایجاح 

اهنآ ریظن  هک  ّمُهوـّللا » «، » َّمُهّللا  » ياـجب زین  و  دـنیوگیم . نیمهارلا » َمَهْرا   » اـی نیمحارلا ،» َمَحْرا   » اـی ياـج  هب  هـتفگ و  هَّللا » لوـسر  دّـمَهُم  »
شور هب  ریسفت  یبرع و  مولع  زا  دارفا  یضعب  فیرـش ، مرح  نایم  رد   (1) دشابیمن . زیاج  ًاعرـش  ظفلت  هنوگنیا  هک  دنیوگیم  تسا  ناوارف 

دنشابیم ییاهیاهواج  زا  نانآ  بلغا  دنـسریم و  رفن  دص  دنچ  هب  سورد  نیا  ناگدنزومآ  دادعت  هک  دننکیم  سیردت  نآ  میدق  ییادتبا و 
راـک هب  ار  رگید  یمین  مولع و  شزومآ  هب  ار  شیوـخ  تقو  زا  یمین  هتخیرگ و  راـید  نیا  هب  ناـشروشک  تموـکح  متـس  ملظ و  رثا  رد  هک 
مّلعت میلعت و  شزومآ و  هب  هک  دنسریم  رفن  یس  دودح  هب  هورگ  نیا  نامّلعم  دادعت  دننارذگیم . ار  شیوخ  یگدنز  هار  نیا  زا  هتخادرپ و 

تهج هدش  نییعت  قوقح  هک  تسا  ّتلع  نادب  نیا  دنشابیم و  هّجوت  مک  رایسب 

دنناوتن ناناملـسم  هک  یتروص  رد  اّما  درادن  نیفوطم  هب  یطابترا  دوشیم و  طوبرم  ناناملـسم  نوگانوگ  ياهداژن  هب  اه  ظفلت  هنوگ  نیا  - 1
« مجرتم . » دسریمن رظن  هب  ياهلئسم  یعرش  رظن  زا  زین  دنیامن  ظفلت  تسرد  ار  تاملک  نیا 
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دـصناپ ات  دـصکی  زا  تسا و  توافتم  نانآ  قوقح  نازیم  دـهدیمن ؛ ار  نانآ  یگدـنز  فاـفک  هدوب و  كدـنا  رایـسب  تلود  يوس  زا  ناـنآ 

. دشابیم ناسون  رد  لاس  رد  ینامثع  شورق 
، میراد راظتنا  دـنراد  روضح  فیرـش  بانج  نآ  سأر  رد  تسا و  لمع  ملع و  نوناق و  ساسا  رب  یتلود  هک  دـیدج ، تلود  زا  ام  اـجنیا  رد 

يارب یملع  یگنهرف و  تاناکما  يدوزب  هک  میراد  راظتنا  دنشاب و  هتشاد  نیمزرـس  نیا  هب  شنادو  ملع  لاقتنا  هب  تبـسن  یناوارف  تیانع  هک 
. دنربب ياهرهب  دوخ  يایند  نید و  زا  مدرم  هجیتن  رد  دنروآ و  دوجوب  نانآ 

ياـههچراپ هچیلاـق و  حـیبست ، رطع ، تمـسق  رد  هورگ  نیا  ًاـبلاغ  هدوب و  نایدـنه  هژیو  هب  ناـگناگیب  تسد  رد  رتـشیب  رهـش  نیا  یناـگرزاب 
نآ هرقن  الط و  ياه  هتخاس  تسد  زا  ناوتیم  اهنت  هتشادن و  دوجو  یمهم  تعنص  رهش  نیا  رد  دنیامنیم . تیلاعف  یماش  يدنه و  یمشیربا 

. دهد افش  ار  اهنآ  دنوادخ  دراد ! دوس  ریساوب  يارب  هک  دننکیم  اعّدا  دناهتخاس و  هک  ار  ياهرقن  ای  ییالط  ییاههقلح  هژیو  هب  دومن ، دای 
رهش نیا  دنهدیم . جرخ  هب  ار  يدایز  ّتقد  حالـس  نتخاس  رد  نکیل  تسا  هدنام  يا  هداس  حطـس  رد  رایـسب  نانآ  دزن  رد  يرگنهآ  تعنص 

اهبرع ریغ  هلیـسو  هب  اههاگراک  نیا  یمامت  دوشیم ؛ هتخاس  نآ  رد  نیلگ  ياههزوک  فورظ و  هک  دشابیم  يرگهزوک  ياههاگراک  ياراد 
. ددرگیم هرادا 

ماگنه هب  طقف  نانآ  تراجت  دـننکیم و  شاـعم  رارما  مدرم  يارب  ینید  مسارم  ماـجنا  اـی  جاـجح و  نداد  فاوط  هار  زا  رتشیب  هّکم  ناـمدرم 
. دنکیم ادیپ  جاور  جح  مسوم 

زا سپ  مدرم  نیا  زا  رگید  یهورگ  دـننکیم . يرپس  نآ  اب  ار  دوخ  یگدـنز  لاـس ، لوط  رد  دـنروآیم ، تسد  هب  ماـیا  نیا  رد  هک  هچنآ  و 
اهنآ زا  ار  نآ  شزرا  ربارب  نیدنچ  دنربیم ، نانآ  يارب  هک  يا  هیده  اب  دـنوریم و  نانآ  نطو  يوس  هب  جـح  ماگنه  رد  نایجاح  اب  ییانـشآ 

. دنرادیم تفایرد 
لایر و  هریطوبا »  » و وکنیش »  » لایر يدنه و  شورق  هیپور و  نینچمه  هدوب  الط  ای  هرقن و  زا  يرصم  ای  یکرت  ياههکـس  هکم ، رد  جیار  لوپ 

نوگانوگ تروص  هب  زین  هواج )  ) مُُرب (1)

. تفرگیم رارق  هدافتسا  دروم  رتمک  دیدرگ و  برض  يدنله  یتکرش  مان  هب  لایر  نیا  - 1
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امش زا  ارنآ  هکیماگنه  هب  اریز  دنتسین  یتباث  تمیق  ياراد  اه  هّکس  نیا  تسا . لوادتم  زین  یسور  يوسنارف و  یسیلگنا و  هینج  دراد و  دوجو 

تالماعم رد  یگرزب  صقن  نیا  دننکیم و  باسح  امش  اب  ار  نآ  ربارب  نیدنچ  نآ  شورف  ماگنه  هب  تمیق و  نیرتمک  اب  دننکیم  يرادیرخ 
! دیآیم رامش  هب  نانآ 

. دنربب نیب  زا  يدوزب  ار  عضو  نیا  دنناوتب  ناراکردنا  تسد  مه  دیاش 
رکذ هک  یبلطم  دشابیم . يرصم  وکنیش و  لایر  لداعم  نآ  تمیق  دیآیم و  رامش  هب  بارعا  نیب  رد  لوادتم  هّکس  نیرتشیب  هریطوبا »  » لایر

لاسدرخ یکدوک  هب  دوب  هدش  كاپ  نآ  هتشون  زا  يرادقم  هک  ار  ياهکـس  هعطق  مدوخ  رابکی  هکنیا : دیآیم  رظن  هب  بسانم  اج  نیا  رد  نآ 
اب يا  هملک  نیا  دـشاب ) یمن  شیب  یگیر  ینعی  ، ) تسین شیب  ءاـطلز »  » ياهعطق نـیا  تـفگ : دـینادرگزاب و  نـم  هـب  ار  نآ  يو  مداد  یبارعا 

. دیدرگ نم  بّجعت  بجوم  دیدرگیم و  جراخ  یبارعا  یکدوک  ناهد  زا  هک  دوب  يودب  ظفلت 
رد  » دنیوگیم وا  هب  هتفر و  یناگرزاب  يوس  هب  دوش  ادـیپ  نانآ  نیب  يا  هّکـس  هک  یتروص  رد  و  دـنناد . یمن  ار  اه  هکـس  نیا  تمیق  بارعا 

رادقم ّتیمک و  هکلب  تسین ، مهم  زیچ  نآ  تیفیک  نانیا  دزن  رد  هدب .» نم  هب  ار  زیچ  نالف  مراد  غارـس  وت  رد  هک  یتناما  هب  هکـس  نیا  لباقم 
. تسا ّمهم  نآ 

ياراد هدوب و  هیکرت  ياهرازاب  هب  هیبش  رایـسب  هک  تسا  مرح  لامـش  رد  هیماشلا » قوس   » هلمج نآ  زا  تسا : يرایـسب  ياـهرازاب  ياراد  هّکم 
رت کیراب  رـصم ، یلیلخلا  ناخ  هیکرت و  رازاب  زا  نآ  ياهنابایخ  هک  توافت  نیا  اب  دشابیم ، رـصم  رد  یلیلخلا » ناخ   » دننامه یبوچ  یفقس 

. ددرگیم راوشد  نآ  رد  دارفا  يارب  تکرح  اجنآ ، زا  نارتش  روبع  ماگنه  هب  هکیروطب  دشابیم 
یناوارف قیقع  توقای و  هزوریف و  ياهنیگن  نینچمه  دسریم ؛ شورف  هب  اهنیا  زج  یکرت و  يدـنه و  ياه  هچراپ  اه و  حـیبست  رازاب  نیا  رد 

. دسریم شورفب  ینازرا  رایسب  تمیق  اب  رهش  ياهنابایخ  رد  ینمی ، نایجاح  هلیسوب  اه  نیگن  نیا  دوشیم ، هدید  اجنآ  رد 
نان و ریظن  دسریم ، شورف  هب  ییاذغ  داوم  رتشیب  نآ  رد  تسا و  هدش  عقاو  میهاربا » باب   » دادـتما رد  هک  تسا  ریغـصلا » قوس   » رگید رازاب 

و همطاف » يداو  : » دننام دوشیم  هدروآ  وس  نیا  هب  هّکم  فارطا  ياهتشد  زا  هک  یتاجیزبس  کشخ و  تابوبح  تشوگ و  عاونا 
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فئاط يوس  زا  اه ، هویم  هارمه  رازاب  نیا  تاجیزبس  رتشیب  بونج . رد  هینیسحلا »  » و هیدابعلا ) « ) هیدیبعلا يداو   » قرـش و رد  نومیللا » يداو  »

هک هدرک  خرـس  ياه  یهام  نآ  رد  هک  دراد  دوجو  ناوارف  ياه  هزاغم  رازاب ، نیا  رد  دوشیم . هدروآ  ناکم  نیدـب  ارک »  » ياههوک هتـشر  و 
ندوب ینالوط  اوه و  ترارح  هجیتن  رد  اریز  دراد  نایز  یتمالـس  يارب  اـه  یهاـم  عون  نیا  ًاـبلاغ  ددرگیم ؛ هضرع  دوشیم ، هدروآ  هّدـج  زا 

دیآیم رامش  هب  گرزب  يرازاب  هک  دراد  رارق  مارحلادجـسم  قرـش  رد  لیللا » قوس  . » دریگیم دوخ  هب  ار  یعوبطمان  يوب  نآ ، لاقتنا  نامز 
. تسا هتفرگ  رارق  شورف  ضرعم  رد  نایجاح  ياهیدنمزاین  یمامت  اج  نآ  رد  و 

زین ار  یناوارف  دوس  هک  درک  هظحالم  ناوتیم  ار  ياهفقو  نودـب  ّتیلاعف  شوج و  بنج و  جـح ، ماگنه  هب  هدـش  داـی  ياـهرازاب  یماـمت  رد 
. دراد هارمه  هب  رهش  نیا  نامدرم  يارب 

. دشابیم اههدرب  نامالغ و  هدهع  رب  هراومه  هّکم  رد  اسرف  تقاط  تخس و  ياهراک 
رازاب ياراد  هّکم  رد  ناشورف  هدرب  دناهدیدرگ . لیکـشت  دارفا  هورگ  نیا  زا  همدـخ ، اهاقـس و  نانابرتش ، نارادغالا ، نانکـش ، مزیه  ناربراب ،

. تسا هدـنامن  ياجب  نآ  زا  يرثا  رگید  نونکا  مه  هک  اجنادـب  ات  هدـش ، هتـساک  نآ  تعـسو  زا  مک  مک  ناـمز  رورم  اـب  هک  دنتـسه  یگرزب 
نآ رد  یـشورف  ياه  هدرب  هک  تشاد  رارق  ياهّکد  اضف  نآ  رد  اریز  دوب ، موسوم  هّکد »  » هب دندیـسریم  شورف  هب  اه  هدرب  نآ  رد  هک  یلحم 

. دنتسشنیم
یب تناـها و  دروـم  هک  تسین  يرادـقم  نادـب  دـننکیم  جرخ  هّکم  رد  ناـیجاح  هچنآ  هک  منکیم  هراـشا  بلطم  نیا  هب  تبـسانم  نیمه  هب 
يور رهـش  نیدـب  رفن  رازه  تسیود  طـسوتم  روط  هب  هلاـس و  همه  مینک  ضرف  رگا  هک  یتروص  رد  اریز  دـنریگ ! رارق  هّکم  مدرم  یمارتـحا 
جرخ یبیرقت  عومجم  نیارباـنب  دـشاب ، هینج  جـنپ  دـننکیم  هنیزه  هّکم  رد  دوخ  تماـقا  تدـم  رد  کـی  ره  هک  یجرخ  نیگناـیم  دـنروآ و 

فوطم و دزمتسد  اهیکاروخ ، یضعب  نکـسم ، هنیزه  لماش  اه  جرخ  نیا  دشابیم ؛ هام  کی  رد  هینج  نویلیم  کی  لقاّدح  هّکم  رد  نایجاح 
مامت نتفرگ  رظن  رد  اب  دشابیم . یجاح  ره  ناتسود  هداوناخ و  يارب  اه  هیده  یخرب  دیرخ  اهیمزمز (1) و 

. مزمز هاچ  ياهاقس  - 1
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هتـسیرگن نایجاح  هب  دیاب  هک  يدید  اب  هّکم  نامدرم  دـنراد  رارق  وا  مارح  رهـش  رد  ادـخ و  نامهیم  نایجاح  هکنیا  زا  رظن  عطق  تاکن و  نیا 

نانآ نکیل  دـنیآیم ، رامـش  هب  هّکم  مدرم  یگدـنز  تایح و  ردـصم  يداـصتقا  رظن  زا  لقادـح  ناـیجاح  نیمه  هک  ارچ  دـنرگن  یمن  دوش ،
دب نانچنآ  دـنراد و  تسیاشان  يراتفر  نانآ  اب  هلماـعم  رد  دـنرگنیم و  دارفا  نیا  هب  نیهوت  اـب  هارمه  زیمآ و  تراـقح  يا  هدـید  اـب  هراومه 

لدـب در و  دوخ  نیب  مه  ار  ییاـه  هتفگ  زین  هراـب  نیا  رد  دـشابیم و  ناـشیا  زا  مه  ناـیجاح  تورث  لاـم و  ییوـگ  هک  دـنیامنیم  دروـخرب 
دـب و ِنامز  نآ  رد  تشز  هلماعم  نیا  ایوگ  تسا »! ادـخ  هدـهع  رب  یجاح  ِقزر  تسا و  نیمرح  نامدرم  يارب  یقزر  یجاـح  : » هک دـننکیم 

یکی بیصن  نایاپ  رد  هکنیا  ات  دناهدادیم  رارق  هدیازم  ِرازاب  رد  ار  دنمتورث  نایجاح  نیفوطم  هک  هتشاد  رارق  دادبتـسا ، ِنارود  ینعی  راوشد ،
الا ةوق  الو  لوح  الو  داتفا . قافتا  نینچ  يرجه  لاس 1326  رد  زین  يرصم  ناناگرزاب  زا  یضعب  يارب  هکنانچمه  تسا  دیدرگیم ه  نانآ  زا 

!! هَّللاب
ياهلیـس فئاط ، فارطا  دنلب  ياههوک  رب  ناراب  دایز  شراب  هجیتن  رد  لاح  نیا  اب  نکیل  تسا ، ناراب  مک  مرگ و  ياوه  بآ و  ياراد  هّکم 

هاربآ رد  ار  یعناوم  هّکم  لامش  رد  تبسانم ، نیمه  هب  باطخ  نبرمع  دریگیم . رد  ار  هّکم  ددرگ و  یم  ریزارس  رهـش  نیا  يوس  هب  یناوارف 
يوس هب  (1) و  هلفسم »  » فرط هب  هّکم  قرش  تمـس  هب  ار  بآ  هدومن و  يریگولج  رهـش  نیا  هب  لیـس  دورو  زا  دنناوتب  ات  دروآ  دوجوب  لیس 

دندربیم و يزرواشک  هرهب  بآ  نیا  زا  اجنآ  رد  دیامن و  فرحنم  دوشیم  هتفگ  نجام » ۀکرب   » نادب هک  بونج  تمـس  رد  عیـسو  يریگبآ 
. دناهتخاس دراو  هّکم  ياهنامتخاس  دارفا و  هب  ار  یناوارف  ِنایز  اهلیس  نیا  زین  نونک  ات 

قلخ اوه  عون  داتفه  دـنوادخ  : » دـنیوگیم نایکم  تبـسانم  نیمه  هب  دـنکیم و  رییغت  راب  نیدـنچ  تعاس  کی  رد  هاگ  هّکم  ِياوه  ناـیرج 
رهش و نامسآ  رد  اوه  نایرج  اریز  دومن ؛» ناهج  هیقب  ِتمسق  ار  هدنامیقاب  ياوه  کی  هداد و  رارق  هّکم  رد  ار  اوه  هنوگ  هن  تصش و  دومن ،

. دیآیم رد  شدرگ  هب  دخرچیم و  بآ  يور  رب  هک  تسا  یبادرگ  دننامه  نآ  فارطا  ياههوک  نایم 

. هکم رهش  نیئاپ  - 1
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ای یلامـش  ای  یقرـش  تمـس  زا  دوشیم و  عطق  هظحل  کی  رد  دزویم و  هناـخ  نورد  هب  یبرغ  ياـهریگداب  اـههرجنپ و  زا  داـب  ناـیرج  هاـگ 

رایـسب و ذفانم  ياراد  نانآ  ياه  هناخ  ببـس  نیدب  دـشابیم . رییغت  لاح  رد  نانچمه  نیاربانب  دـنکیم ، ادـیپ  نایرج  هناخ  نورد  هب  یبونج 
. دننامن مورحم  وس  ره  رد  اوه  نایرج  زا  هکنیا  ات  دشابیم  هناگراهچ  تاهج  رد  ًابلاغ 

، اوه نیرتهب  نآ  زا  سپ  دزویم . ایرد  تمـس  زا  اریز  دیآیم ، رامـش  هب  اوه  نیرتدنیاشوخ  نیرتهب و  تسا  یبرغ  داب  نامه  هک  ییایرد  داب 
. دنشابیم مرگ  ود  ره  یقرش  یبونج و  داباّما  دنکیم . ادیپنایرج  هّکمِلامش  زا  اریز  دنیوگیم ، زین  لامش »  » نادب هک  تسا  ماش  ياوه 

رد تلع  نیمه  هب  دـشابیم و  هدولآ  رایـسب  یگزیکاپ  تفاظن و  هب  نانآ  هجوت  مدـع  نآ و  نینکاس  داـیدزا  تلعب  جـح  ماـیا  رد  هّکم  ياوه 
يدبک و یمشچ و  ياهیرامیب  يزیرنوخ ، باتفآ ، هعشا  دیدش  شبات  هجیتن  رد  ناتسبات  ماگنه  هب  و  تسا . ناوارف  يویر  ياهیرامیب  ناتسمز 
. دوشیم هدید  ناوارف  سران ، ياههویم  هدیدنگ و  یهام  هدافتـسا  تلعب  ناکدوک ، رد  هژیو  هب  ایراتنـسودلاو »  » يرامیب شراوگ و  هاگتـسد 

يرامیب دشابیم . دساف  یتشادهب و  ریغ  ياهبآ  هدافتسا  تلع  هب  هک  دروخیم  مشچ  هب  ناوارف  مدرم  نایم  رد  بت  امرگ ، ماگنه  هب  نینچمه 
هک تسا  رکذـت  هب  مزال  دـسریم  رازه  رد  ود  زا  شیب  هب  هنـالاس  نآ  اـب  ریم  گرم و  هکیروطب  دوشیم  تفاـی  ناوارف  مدرم ، ناـیم  رد  هلبآ 
زا یهورگ  ار  يراـمیب  نیا  تسا ، يدـالیم  لاـس 1825  اـب  ربارب  هک  يرجه  لاس 1246  رد  هکنیا  اـت  تشادـن  دوجو  هّکم  رد  اـبو  يراـمیب 

يرتشیب هّجوت  تلود  هک  یتروص  رد  دشابیم و  لاونم  نیدب  عضو  دراد و  دوجو  زین  نونک  ات  دندرک و  لقتنم  راید  نیا  هب  يدـنه  نایجاح 
تدش اب  نارمق (1)  هریزج  رد  هّدج ، هب  دورو  زا  شیپ  ار  نانآ  یتشادـهب  هنیطنرق  دـیامنب و  ياهواج  يدـنه و  نایجاح  هنوگ  نیا  هب  تبـسن 

ریز يرتشیب 

. تسا هتفرگ  رارقهّدج  لیام  هلصاف 480  رد  نآ و  زا  لیم  لهچ  هلصاف  هب  هریزج  لامش  خرس و  يایرد  رد  عقاو  نارمق  هریزج  - 1
. دوب هدیدرگ  انب  ینامثع  هّیلع  ِتلود  يوس  زا  یتشادهب  هنیطنرق  تهج  يدّدعتم  ياهنامتخاس  هریزج  نیا  رد 

. دیسریم رظن  هب  یفاک  نآ  هنیطنرق  نیرفاسم و  دورو  يارب  دادعت  نیا  هک  يروط  هب 
دوس هب  اهنت  هن  دادیم  رارق  نارمق  زا  یتشادهب  هناورپ  نتـشاد  هب  طونم  هّدج  ردـنب  هب  ار  اه  ياهواج  اهیدـنه و  دورو  تلود  هک  یتروص  رد 

هک دـننکیم  اعّدا  هداد و  تبـسن  هّکم  هب  نایگنرف  هک  یبسچرب  رگید  يوس  زا  و  دوب . ناهج  ياهروشک  یماـمت  دوس  هب  هکلب  نیمزرـس  نیا 
. ددرگیم فرط  رب  دیامنیم ، التبم  ار  نایناهج  هتفرگ و  همشچرس  هّکم  زا  ابو  يرامیب 
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. دروآ لمعب  يریگولج  نآ  هب  ناریاز  ندش  راتفرگ  مارحلا و  هَّللا  تیب  نایجاح  نیب  رد  يرامیب  نیا  دورو  زا  دناوتیم  دشاب ، هتشاد  رظن 
تروص يرتشیب  تدـش  اب  جاّجح  نایم  رد  جـح و  مسوم  رد  يدالیم ،  1902 ، 1895 ، 1893 ، 1892 ياهلاس 1890 ، رد  ابو  ِيراـمیب  عویش 

. تسا هداتسرف  گرم  ماک  هب  ار  نانآ  زا  یهوبنا  هتفرگ و 
ِنامیلـس ناطلـس   » رـسمه ناطلـس » یکـصاخ   » تاریخ زا  هک  هیکـصاخلا » هناخفـش   » ماـنب تسا  یفورعم  ناتـسرامیب  ياراد  هّکم  نوـنکا  مه 

هرادا رد  یکی  یعـسم و  هار  رد  هبعـش  ود  تسا ، هکم  فلتخم  یحاون  رد  هبعـش  راـهچ  ياراد  ناتـسرامیب  نیا  تسا ؛ هدـیدرگ  اـنب  ینوناـق »
هکیروطب تسا ، هدـیدرگ  دـساف  نآ  ياهوراد  رتشیب  تسا  يراطع  ناکد  هب  هیبش  رتشیب  هک  هبعـش  نیمراـهچ  و  داـیج »  » رد عقاو  تشادـهب ،

. دسریم رظن  هب  نآ  دوس  زا  شیب  نآ  ررض 
هک تسا  نهک  ّبط  رب  رتشیب  نانآ  دامتعا  اریز  دشابیم . زیچان  كدـنا و  رایـسب  هّکم  رد  یتشادـهب  لیاسمو  تاکن  هب  هّجوت  تروص  ره  رد 

ياهوراد زا  یخرب  هب  هورگ  نیا  دریذپیم . تروص  دـیدش ، ندرک  غاد  تماجح و  ندـنازوس و  هار  زا  اهیرامیب  رتشیب  نامرد  ساسا  نیا  رب 
. دنراد داقتعا  دیدج  ّبِط  زا  شیب  درز » ربص   » و یّکمُِّرم »  » دننام یقرش  یتّنس 

، دـندومن نییعت  نآ  يارب  زین  ار  يزاسوراد  کشزپ و  اتـسار  نیا  رد  دـندوب و  هّکم  رد  یناتـسرامیب  داجیا  هشیدـنا  رد  ویدـخ  ترـضح  الاو 
هب هتـسباو  تشادـهب  هرادا  يوس  زا  هک  یناراکتمدـخ  ّتقوم  تروـصب  دـنناسر و  ماـجنا  هب  ار  شیوـخ  تیرومأـم  دنتـسناوتن  ود  نیا  نکیل 
راک رد  : » تفگ ناوتیم  قحب  هک  دندرکیم  هفیظو  ماجنا  دوب  اهیرـصم » هیکت   » رد نانآ  زکرم  دندوب و  هدـش  نییعت  ّجـح  نامز  رد  فاقوا ،

يرـصم هینج  دـصتفه  زا  شیب  هب  دـیدرگیم  جرخ  تیرومأـم  نیا  ماـجنا  تهج  هنـالاس  روطب  هک  ياهنیزه  دـندوب .» رثؤم  قفوم و  شیوخ 
هداد و رارق  ششوپ  تحت  ار  جاّجح  یمامت  هک  يرصم  لمحم  هارمه  یتشادهب  تئیه  ياهششوک  زا  تسا  مزال  اج  نیا  رد  هک  دیـسریم 

لیاق نآ  زا  ریغ  يرصم و  نایجاح  نایم  یقرف 
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. مییامن رکشت  دندشیمن ،

و رهاز »  » دـننام تسا  هدـش  عقاو  نآ  هموح  رد  هک  ییاـههاچ  زا  اـی  و  مزمز »  » دـننام رهـش  نآ  رد  دوـجوم  ياـههاچ  زا  بلغا  هّکم  ناـمدرم 
. دننکیم هدافتسا  اهنیا  زج  و  هنارعج »  » و ینالقسع » »

زا ییاهتانق  هلیـسوب  نآ  بآ  هک  هدـیبز » همـشچ   » زا اـی  هدـش و  رپ  اههمـشچ  اـی  ناراـب  بآ  هلیـسوب  هک  ییاـهرابنا  بآ  زا  یهاـگ  نینچمه 
درکیم ادـیپ  ناـیرج  دـندوب  هداد  رارق  هّکم  ياـهنابایخ  رد  روـظنم  نیدـب  هک  ییاـهنزخم  رد  تسا و  هدرک  ادـیپ  ناـیرج  رهـش  هب  نیمزریز 

. دیدرگیم لمح  اه  هناخ  هب  ناشیاهکشم  رد  اهاّقس  هلیسوب  بآ  نیا  سپ  نآ  زا  دندرکیم و  هدافتسا 
رامش هب  راید  نیا  رد  دیشرلا - نوراه  رـسمه  هدیبز -»  » زا هدنام  یقاب  راثآ  نیرتمهم  زا  تسا و  هدوب  میظع  سب  یتّیمها  ياراد  همـشچ  نیا 

، ار مارحلا  هَّللا  تیب  جاجح  هّکم و  مدرم  ِیتخـس  تدش و  درازگ ، جح  هک  یماگنه  هدربمان  هک  تسا  هنوگ  نیا  نآ  ثادحا  ّتلع  دـیآیم .
تافرع تشپ  رد  هک  نینُح » همشچ   » زا ار  بآ  ات  داد  روتسد  هموحرم  نآ  نیاربانب  دومن ، ساسحا  نیمزرس  نیا  رد  بآ  ندروآ ، تسدب  رد 

. دنناسرب يرقلاما »  » هب دنروآرد و  نایرج  هب  تشاد ، رارق  هّکم  زا  يرتمولیک  جنپ  یس و  دودح  رد  يا  هلصاف  رد  یقرش و  لامش  تمس  هب 
. دنکیم ادیپ  نایرج  نینُح » يداو   » رد دریگیم و  همشچرس  داط »  » ياههوک زا  همشچ  نیا 

یلص ادخ  لوسر  نیب  هک  هوزغ  نیا  رد  داتفا و  قافتا  هّکم ، حتف  زا  سپ  يرجه  متشه  لاس  هب  نیَنُح ) گنج   ) روهـشم هعقاو  هقطنم ، نیا  رد 
ماکحتـسا تاـبث و  دوخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  داـتفا ، قاـفتا  دـندوب ، فیقث »  » و نزاوـه »  » زا هک  یناکرـشم  هلآ و  هیلع و  هللا 

. دندرازگ شیامن  ضرعم  هب  ار  شیوخ  یگتشذگدوخ  زا  يراکادف و  اج  نآ  رد  زین  ناناملسم  نینچمه  دنداد  ناشن  يریظنیب 
عیفر نب  ۀعیبر   » مانب ناناملـسم  زا  یکی  تسد  هب  دمآیم ، رامـش  هب  ّتیلهاج  روهـشم  ناگرزب  زا  یکی  هک  همـص » نبدی  رد   » گنج نیا  رد 

. دیسر تکاله  هب  یملس »
زا ار  يرامـشیب  نارگراـک  راـک  نیا  يارب  داد و  ناـشن  دوخ  زا  نآ  ندـناسر  رمث  هب  رد  یناوارف  شـشوک  یعـس و  مادـقا  نیا  رد  هدـیبز » »

نانآ دومن . لاسرا  اج  نآ  هب  فلتخم  ياهتمسق 
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رد تافرع  زا  هتفرگ و  همشچرس  ارک »  » ياههوک زا  هک  نامعن » يداو   » زا ار  يرگید  يارجم  دندروآ و  دوجوب  نآ  يارب  ار  یعیسو  يارجم 

نادباهلیـس بآ  هک  ار  رگید  تانق  تفه  نایم  نیا  رد  هک  دندوزفا  نادب  تشاد ، هلـصاف  رتمولیک  هدزاود  دودح  رد  بونج  يوس  هب  قرش 
، دیـسر ینم »  » بوـنج هب  بآ  يارجم  نیا  هکیماـگنه  دـندومن و  همیمـض  یلـصا  يارجم  هب  یکمک  يارجم  ناوـنع  هـب  دـیدرگیم  ریزارس 

نیا زا  سپـس  دنتفگیم ؛ هدیبز » هاچ  ، » دیدرگیم ریزارـس  نآ  لخاد  هب  بآ  دندوب و  هدرک  رفح  گنـس  لد  رد  هک  ار  یگرزب  بآ  نزخم 
دجـسم  » يوس هب  يرگید  و  تافرع »  » يوس هب  یکی  دیدرگ : ادـج  هخاش  ود  ارجم  نیا  زا  هک  دـندومن  يراج  هّکم  يوس  هب  یتانق  هاگیاج ،

. دیسریم نایجاح  هب  بآ  ود  نآ  هلیسو  هب  جح  مسوم  رد  هک  هرمن »
لابند هب  مدرم  دیدرگ و  عطق  نآ  بآ  هجیتن  رد  هک  دیدرگ  مدـهنم  نآ  تانق  تخیر و  ورف  همـشچ  نیا  يارجم  يرجه  متفه  نرق  نایاپ  رد 
تباین هب  قارع  هنطلـسلا  بیان  ناپوچ » ریما   » هک تسا  هدرک  رکذ  هّکم  خیرات  رد  یهکاف ) . ) دنتفرگ رارق  يدیدش  يانگنت  یتخـسر و  نآ د 

تساوخرد يو  زا  نیاربانب  دهد . ماجنا  دیفم  يراک  يرقلاما »  » رد هک  دومن  دصق  راتات ، هاشداپ  هدنبادخ ) « ) هدنبرخ نب  دیعسوبا  ناطلس   » زا
نازاب داتـسرف . يوس  نیدـب  همـشچ  نآ  ریمعت  يارب  نازاـب »  » ماـنب ار  دوخ  صاّوخ  زا  یـصخش  وا  دـیامن ؛ تمرم  ار  هدـیبز  همـشچ  هک  دـش 

هدیدرگ انب  وا  هلیسوب  یعسم  رد  هک  ياهناخاقـس  يوس  هب  همـشچ  ِبآ  سپ  نیا  زا  درب و  نایاپ  هب  يرجه  لاس 726  رد  ار  همشچ  تاریمعت 
قـالطا زین  هّـکم  ياـه  هناخاقـس  ریاـس  رب  نآ  زا  سپ  ماـن  نـیا  هـک  دـسریم  رظن  هـب  تفاـی . ناـیرج  دوـب ، هداد  رارق  نآ  رب  ار  دوـخ  ماـن  و 
نانچمه همـشچ  نیا  تسا . هدنام  یقاب  مان  نیدب  زین  نونک  ات  هک  دوب  هدش  هداد  رارق  نازاب »  » مان اهنآ  زا  کی  ره  رب  هکیروط  هب  دیدرگیم ،

رتمک همشچ  نآ  هب  یگدیسر  مک  مک  هکنیا  ات  دیآیم  رامش  هب  مارحلا  هَّللا  تیب  جاجح  مارح و  رهـش  نینکاس  يارب  یتایح  يزکرم  ناونعب 
راچد مدرم  دـیدرگ . عطق  ًاددـجم  يرجه  و 970  ياهلاس 930  نیب  هلـصاف  رد  بآ  ناـیرج  دـش و  مدـهنم  نآ  ناـمتخاس  هجیتن  رد  دـش و 

شیاـجنگ رتیل  هس  دودـح  رد  هک  کـشم  ره  ياـهب  دـنتفرگ  رارق  تکـاله  ضرعم  رد  یخرب  هک  دیـسر  اجنادـب  یبآ  مک  دـندش و  یتخس 
ناهاشداپ هک  دوب  نآ  همشچ  نیا  هب  یگدیسر  مدع  ّتلع  دیسر . الط  هریل  کی  هب  تافرع - رد  ماّیا - نیا  رد  تشاد 
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لاس رد  زاجح  نیمزرس  هارمه  هب  رـصم  دومن و  رییغت  عاضوا  هکیماگنه  دنتـشاد . هدهع  هب  ارنآ  تّمرم  ینامتخاس و  ياهراک  هراومه  رـصم 

هلـصاف هب  هجوت  اب  یجراخ و  ياهگنج  رد  يریگرد  تلع  هب  ینامثع  تلود  دـیدرگ . یناـمثع )  ) هّیلع تلود  كـالما  همیمـض  يرجه   923
. دیدرگ نآ  یناریو  مادهنا و  بجوم  هجیتن  رد  دیزرویم و  لامها  اهراک  نیا  هب  یگدیسر  رد  تشاد  هّکم  زا  هک  يدایز 

میمرت حالـصا و  ینامثع )  ) نامیلـس ناطلـس  روضح  زا  يرجه  لاـس 969  رد  نیفیرـش  نیمرح  نینکاـس  هکنیا  اـت  تشاد  همادا  یناریو  نیا 
، وکین راک  نیا  رد  هک  دومن  اضاقت  دوخ  ردپ  زا  ناطلس » هامرهم   » ترـضحالاو وا  تخد  هک  دوب  اج  نیا  رد  دندیدرگ . راتـساوخ  ار  همـشچ 

صخـش نآ  داد ؛ رارق  يو  رایتخا  رد  ار  مزال  هنیزه  هدومن و  نییعت  يریدم  مهم ، رما  نیا  يارب  نیاربانب  دـیامن . جرخ  دوخ  یـصخش  لام  زا 
هدومن و رفح  ار  تاـنق  هک  داد  روتـسد  سپـس  داد ، لیکـشت  اـج  نآ  رد  نارظن  بحاـص  زا  ار  یتأـیه  هداـهن و  هّکم  يوس  هب  ور  تعرـس  هب 

میمصت دیسر ، ینم  رد  هدیبز » هاچ   » هب میمرت  هک  یماگنه  درک . انب  ون  زا  ارنآ  هدش  مدهنم  يراجم  یخرب  دننک و  زیمت  ارنآ  یعرف  ياهریسم 
. دهد رییغت  هّکم  يوس  هب  ارنآ  يارجم  هک  تفرگ 

رد رتمولیک  کی  زا  شیب  لوط  هب  نیمز و  حطس  زا  رتم  جنپ  تسیب و  رادقم  هب  ار  يرفح  تایلمع  یگنـس  هوک  نیا  رد  دیدرگ  روبجم  راچان 
رد ار  بآ  سپ  نآ  زا  دـنناسرب و  لباقم  ِهوک  ِرانک  هب  ار  بآ  يارجم  ریـسم  هدـیناسر و  ماجنا  هب  ناوارف  یـششوک  اب  دوب ، نییاـپ  هوک  قمع 

. دندیناسر هّکم  هب  يرجه  لاس 979 
. دیامنیم بورشم  رگید  تمس  هب  یتمس  زا  ار  رهش  هک  تسا  هدیدرگ  میسقت  هبعش  راهچ  هب  یلعملا » باب   » قرش رد  هیضایب »  » زا ارجم  نیا 

نیمز حطس  بسح  رب  دوخ  ریـسم  رد  هک  دشابیم  مین  رتم و  کی  دودح  عافترا  عبر و  رتم و  کی  دودح  رد  یـضرع  ياراد  هدش  دای  تانق 
يوس هب  هدـیبز ، بآ  هفاضا  دنتـشاد . یمرب  بآ  نآ  زا  اهاّقـس  هک  تسا  ییاهنزخم  ياراد  نینچمه  دوریم . نییاپ  یهاگ  هدـمآ و  الاب  هاگ 
نیمز اهغاب و  زا  یخرب  بآ  نیا  اجنآ  رد  دزیریم و  ورف  نجام » هکرب   » هب هّکم  بونج  رد  شریـسم  نایاپ  رد  دنکیم و  ادیپ  نایرج  هلفـسم 

. دزاسیم بورشم  ار  فارشا  زا  یضعب  هب  هتسباو  يزرواشک  ياه 
يوس زا  هک  دیدرگ  تانق  نیا  مادهنا  یبارخ و  بجوم  هدش  يراج  ياهلیس  زا  یخرب 
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ود هجیتن  رد  راب و  نیرخآ  دیدرگیم . میمرت  دیسر  یم  نانآ  هب  ناناملسم  زا  راکوکین  دارفا  ای  تلود و  يوس  زا  هک  ياهنیزه  اب  هّکم  يارما 

هلیـسوب نآ  يارجم  دـید و  بیـسآ  تانق  نیا  زا  یفلتخم  طاقن  دـیدرگ  يراج  يرجه  لاـس 1328  يرجه و  ياـهلاس 1327  رد  هک  یلیس 
. دش هدیشوپ  نش  گنس و 

ِطاقن دومن و  كاپ  ار  نآ  يراجم  مدرم ، يرایمه  کمک و  اب  درک و  نآ  میمرت  هب  مادـقا  هّکم  ریما  اـشاپ » نیـسح  فیرـش   » ماـگنه نیا  رد 
ود دندینـش ، دوب - هدش  راتفرگ  نادب  يرقلاما »  » هک ار - هعجاف  نیا  ربخ  یـسابع ، يویدخ  ماقمالاو  هکیماگنه  درک  میمرت  ار  هدـید  بیـسآ 

. دومن لاسرا  هّکم  يوس  هب  هداد و  صاصتخا  راک  نیدب  ار  يرصم  هینج  رازه 
ار يا  هتکن  تسا  مزال  اجنیا  رد  دنراد . لیـسگ  زین  ار  يرگید  ياه  کمک  ددرگ ، مهارف  تاناکما  هکیتروص  رد  هک  دنداد  هدعو  نینچمه 

: میدرگ رکذتم  زین  هّکم  يرادرهش  هب  همشچ  نیا  هرابرد 
زین دوخ و  ياهسابل  نتسش  هب  مدرم  هک  تسا  ییاهناکم  هدش ، هداد  رارق  هّکم  رد  نآ  هداشگرس  طاقن  رد  همشچ  نیا  يور  هک  ییاههچیرد 

تقباطم نآ  اب  مه  مالسا  سدقم  عرـش  نیزاوم  هکلب  تسا  فالخ  یتشادهب  نیناوق  قبط  اهنت  هن  لمع  نیا  دنیامنیم  تردابم  شیوخ  ندب 
. دشاب دناوتیم  بلطم  نیمه  ناشرهش ، رد  اهیرامیب  زا  يرایـسب  ِراشتنا  ِلماع  اهنت  میوگب : اجنیا  رد  هک  مراد  ياهزاجا  نینچ  نم  ایآ  درادن !

مادقا نانچ  هک  دارفا  هنوگنیا  تسد  دـنیامنب و  تانق  يور  زاب  ياهناکم  اههچیرد و  نیا  هب  ياهژیو  هجوت  هک  دـسریم  رظن  هب  مزال  نیاربانب 
: تعیرـش بحاص  هدومرف  هب  ایآ  دوش . هتـسب  اههچیرد  نیا  یلک  روط  هب  ای  هدش و  هاتوک  نآ  زا  ياهنوگ  هب  دـیاب  دـنیامنیم  یتشادـهب  ریغ 

. دناهدرکن یهجوت  تسا . نامیا  زا  یشان  یگزیکاپ  ینعی  نامیالا » نم  ۀفاظنلا  »
رب زین  تافرع و  ینم ، هکم ، رد  هدیبز »  » همشچ يارجم  ياه  هناهد  رب  ار  ییاه  هبملت  ات  دادیم  روتسد  زین  فیرش  ام  يالوم  تلود  شاک  يا 

رودب نآ  بآ  رگید  يوس  زا  دهدب و  ار  نایجاح  یمامت  فافک  ییوس  زا  هک  دشاب  گرزب  نانچنآ  اههبملت  نیا  دندادیم و  رارق  مزمز  هاچ 
نانآ زا  يرایـسب  دادعت  نتفر  نیب  زا  بجوم  هدش و  ناوارف  نایجاح  نایم  رد  امرگ  تدش  تلع  هب  هک  دشاب  ییاه  بورکیم  اهیگدولآ و  زا 

. ددرگیم

همّرکم www.Ghaemiyeh.comهّکم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 500زکرم  هحفص 178 

http://www.ghaemiyeh.com


170 ص :
دنیامنیم جح  دصق  هکیتروص  رد  میوگب : هداد و  يدنپ  دنراد ، دوخ  یندیماشآ  بآ  هب  هّجوت  هکیدارفا  هب  منادیم  مزال  اجنیا  رد  نینچمه 

دوخ یندیماشآ  بآ  هتشاد  تماقا  هنیدم  ای  هّکم  رد  هک  یتدم  رد  و  دنشاب . هتـشاد  شیوخ  هارمه  هب  هار  نیب  رد  ار  یندعم  بآ  زا  يرادقم 
هفاـضا نادـب  میـساتپ » تاـنگنمرپ   » زا رازه  رد  کـی  بکرم  لولحم  زا  هرطق  هد  نآ  زا  رتیل  ره  رد  دـنناوتب  هک  یتروص  رد  و  دـنناشوجب . ار 

. دوب دهاوخ  رتهب  نانآ  تشادهب  یتمالس و  يارب  دنیامن ،
: مییامنیم يروآدای  ار  نآ  امش  يارب  هک  بآ  ِلماک  ندرک  ینوفع  دض  يارب  دراد  دوجو  يرگید  شور  اجنیا  رد 

: دییامن هیهت  تسا ، گنر  هس  ياراد  هدوب و  چروچ » ورایف   » مانب هک  ار  ییاه  صرق 
ندرک ینوفع  دض  دصق  هک  یبآ  رتیل  کی  رد  ار  خرـس  سپـس  یبآ و  ياه  صرق  زا  یکی  ادتبا  دیفـس . یموس  خرـس و  یمّود  یبآ و  یلّوا 

نیب زا  هقیقد  هد  ِفرظ  ار ، بآ  رد  دوجوم  ياه  بورکیم  یمامت  هدـش و  بیکرت  مه  اـب  صرق  ود  نیا  اـج  نیا  رد  دـیزادنایب . دـیراد ، ارنآ 
. دربیم

بیترت نیدب  دربب . نیب  زا  ارنآ  بولطمان  معط  دوش و  بیکرت  دوجوم  بآ  رد  دـیاب  صرق  نیا  هک  هدومن  لح  نآ  رد  ار  دیفـس  صرق  سپس 
هتـشاد و هارمه  هب  ار  يرَفَـس  یفاص  تسا  رتهب  نآ ، هن  دشاب و  سرتسد  رد  نیا  هن  هکیتروص  رد  تسا . ندیماشآ  لباق  امـش  رظن  دروم  بآ 

. دییامن هیفصت  نآ  هلیسوب  ارحص  یتح  يا  هطقن  ره  رد  ار  بآ 
ناـنآ هب  ار  بلطم  نیا  هک  مهاوـخیم  هزاـجا  مرتـحم  ناگدـنناوخ  زا  مربـب  ناـیاپ  هب  هّکم  هراـبرد  ار  دوـخ  هـتفگ  هـکنآ  زا  شیپ  اـجنیا  رد 

ياهداژن اب  نایدوهی  نایحیسم و  ياههورگ  زا  کی  ره  يارب  نآ  رد  مدیدرگ ، قفوم  فیرش  سدق  ترایز  هب  هک  یماگنه  میامن : يروآدای 
یتحار و تاناکما  مامت  اهناکم  نیا  رد  هک  مدـید  ار  یناوارف  ییاریذـپ  ياه  هناخ  اه و  هیکت  اهرید و  نانآ ، ِفلتخم  بهاذـم  نوگاـنوگ و 
زا ناگیار  تروصب  هتفهکی  تدـم  هب  لقادـح  تسناوتیم  يدنمتـسم  ریقف و  صخـش  ره  دوب و  هدـیدرگ  مهارف  نوگانوگ  مدرم  شیاـسآ 

تمدخ رد  زین  يدارفا  دندرکیم و  تنوکـس  دندیماشآیم و  دندروخیم و  اهناکم  نیا  رد  دارفا  نیا  دـیامن . هدافتـسا  تاناکما  نآ  یمامت 
. دندرکیمن تخادرپ  مه  شورق  کی  هک  یلاح  رد  دندرکیم ، هدروآرب  ار  اهنآ  ياهیدنمزاین  هک  دندوب  نانآ 
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دناوتیم دـیامنیم - تخادرپ  هداس  ناروتـسر  کی  رد  هک  يزیچان  غلبم  تخادرپ  لباقم  رد  نآ - یهافر  تاناکما  زا  زین  دـنمتورث  صخش 

زا اهناکم  نیا  دندیدیم . كرادت  دوخ  ار  اذغ  دننکیم و  هدافتسا  نکـسم  ناونع  هب  اهنت  اهلحم  هنوگ  نیا  زا  مه  نادنمتورث  دنک . هدافتـسا 
لحم نیا  رتشیب  تسا ؛ هدیدرگ  سیسأت  نوگانوگ  ياه  بهذم  نتـشاد  اب  توافتم  ياهداژن  فلتخم و  ياهروشک  هّیریخ  ياهتکرـش  يوس 

اهیناملآ دـشاب . یم  اهیناملآ  نایوسنارف و  نایـسیلگنا و  اهینمرا و  سپـس  اهیمور و  سپ  نآ  زا  اه و  سور  سپـس  ناـیدوهی و  هب  قلعتم  اـه 
هنیزه اـج  نآ  رد  هینج  رازه  داـتفه  زا  شیب  هک  هدرک  اـنب  نوتیز » هوـک   » يور رب  يرادـهب  زین  ییاریذـپ و  يارب  یناـمتخاس  اـجنآ  رد  ًاریخا 

. دناهدومن
هکلم روطارپما و  زا  یسکع  نآ  يدورو  رد  رس  رد  دشابیم و  مکحم  راوتسا و  ینامتخاس  ياراد  تسا  اشگلد  عیسو و  رایسب  هک  هناخ  نیا 

. دیدرگ حاتتفا  يدالیم  لاس 1910  لیروا  هام  رد  لیتا » سنرپ   » ناملآ روشک  دهعیلو  روضح  اب  یمسر و  تروص  هب  هک  دراد . رارق  ناملآ 
، دنا هدومن  انب  یللجم  سرادم  میظع و  ياهناتـسرامیب  نایدوهی ، نایحیـسم و  زا  کی  ره  يارب  اههاگهانپ  اهرید و  اه و  هناخ  نیا  زا  يادـج 

یکی نآ  تسا و  ناملآ  هب  طوبرم  یکی  نیا  دـییامن : هظحـالم  دـیناوتیم  ار  يا  هسردـم  رهـش ، ياـههناخ  زا  هناـخ  ره  راـنک  رد  هکیروطب 
. ناـیدوهی هب  هتـسباو  نآ  فارطا  نیب و  رد  هسنارف و  هب  هتـسباو  تسا  يا  هناـخ  نآ  تـشپ  رد  سور و  نآ  زا  يرگید  سیلگنا و  هـب  هتـسباو 

نیرتابیز نیرتهب و  اب  هک  هدوب  شیوخ  نارـسپ  نارتخد و  يارب  يا  هژیو  سرادـم  ياراد  زین  دوخ  تّما  نیا  ياـه  هقرف  زا  کـی  ره  نینچمه 
دوخ نازومآ  شناد  هکیروطب  هتفرگ  تروص  اه  همانرب  نیرتدیدج  نیرتهب و  اب  سرادم  نیا  رد  شزومآ  تسا . هدش  هتخاس  دـیدج  کبس 

. دننیبیم اه  هتشر  ریاس  زا  زاین  یب  ار 
دنتـسه ناـهج  ینوکـسم  طاـقن  یماـمت  رد  هک  اـم  ناملـسم  ناردارب  اـیآ  تسا ! نآ  لـماک  ياـنعم  هب  دوجو  حیحـص و  یگدـنز  نیا  يرآ 

یمن ینامثع  تلود  ایآ  دندرگ ؟ دـنم  هرهب  نآ  زا  ناملـسم  جاجح  ِنادنمتـسم  ءارقف و  ات  دـنیامن  مادـقا  يراک  نینچ  هب  هّکم  رد  دـنناوتیم 
!؟ دیامن نیمضت  ار  میرکلا  هَّللا  تیب  جاجح  شیاسآ  یتحار و  نآ  یپ  رد  هک  هدرک  مادقا  دوخ  هنیمز  نیا  رد  دناوت 
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رد هک  دومن  همیمـض  هنیدم  هّکم و  هیکت  ود  هب  ار  یقوقح  جح  رفـس  زا  ویدخ  تعجارم  زا  سپ  هک  میوشیم  روآدای  زین  تبـسانم  نیمه  هب 
ات و  دـندرکیم . تفایرد  ار  نآ  هنایلاس  هنایهام و  تروصب  نیفیرـش  نیمرح  نینکاس  اـملع و  فارـشا ، زا  يرایـسب  هورگ  مادـقا ، نیا  هجیتن 

ترضح دیاش  و  دنشابیم . رتیلوا  نیریاس  زا  هجوت  تیانع و  نیدب  مدرم  نیا  اریز  دراد ، همادا  نانآ  هب  یگدنشخب  ناسحا و  نیا  زین  نونک 
هتشاد هارمه  هب  ار  ساپس  هنارکش و  نآ  تشذگ  اب  مدرم  راگدرورپ و  يوس  زا  هراومه  هک  دنا  هتـشاد  ار  نآ  ِدصق  هتـسیاش  راک  نیا  زا  الاو 

. دنشاب
سیبقوبا هوک  زارف  زا  مارحلا  دجسم  هّکم و  هشقن 

راد ، » دوب هدـیدرگ  يروآ  عمج  ویدـخ ، ترـضح  جـح  زا  يراـگدای  سیـسأت  ناونعب  يرـصم  ناـگرزب  يوـس  زا  هک  یغلبم  اـب  شاـک ! يا 
هرادا دـشیم و  هتخاـس  صوصخ  روطب  اهیرـصم  مومع و  تروـصب  مارحلا  هَّللا  تیب  جاـجح  نادنمتـسم  ارقف و  يارب  هّکم  رد  يا  هفایـضلا »

. باوصلل قفوملا  هَّللاو  دیزرویمن . غیرد  هار  نیا  رد  هناعا  نداد  رد  زین  فاقوا 
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هّکم خیرات 

هراشا

روتسد هب  مالـسلا  هیلع  حیـسم  دالیم  زا  شیپ  لاس 1892  رد  دـسریم . هیلع - هَّللا  تاولـص  لیلخ - میهاربا  ترـضح  نارود  هب  هّکم  خـیرات 
- نابایب نیا  يوس  هب  نانآ  اب  دندومن و  ترجه  تسا - هدمآ  تاروت  رد  هک  نانچ  نآ  رجاه - شردام  لیعامـسا و  دوخ  دنزرف  اب  دـنوادخ ،

لامش رد  عقاو  ییارحص  رد  ًابلاغ  هک  قیلامع »  » ماگنه نیا  رد  دیاش  دومن . تکرح  درک - یمن  تنوکـس  نآ  رد  یـسک  بآ  دوبن  تلعب  هک 
ات نارود  نآ  رد  نانآ  نیمزرس  دندش - ریزارس  نیمزرس  نیدب  نیرحب »  » يوس زا  دندرکیم ، یگدنز  دشیم  هتفگ  نوجح »  » نادب هک  هّکم 
مع  » سپ نآ  زا  دـندوزفا و  اهنآ  هب  ار  تما ) ینعی   ) مع ظفل  اهیناربع  دـنتفگیم . قیلام »  » اـهنآ هب  ناـیلباب  و  تشاد - همادا  انیـس  هریزج  هبش 

هکیماگنه دـنتفگیم . ناپوچ  ینعی  سوسکه »  » نانآ هب  نایرـصم  دـنتفگ . قیلامع »  » دـندرک و فیرحت  ار  نآ  اهبرع  دـشیم  هتفگ  قیلاـم »
اجنآ رد  دوخ  تنوکس  هرابرد  دندرک و  ترجاهم  نیمزرـس  نادبقیلامع  تفایتسد ، دادارحـص ، نیدب  هزات  یتایح  هک  مزمز  هاچ  هب  رجاه 
دوخ هک  دوب  هتخاس  ار  یناکم  رجاه  درک  لوبق  مه  رجاه  دندرپس و  شدنزرف  يو و  تسد  هب  ار  هاچ  رما  نانآ  دنتـسشن . وگتفگ  هب  رجاه  اب 

. دندربیم هانپ  نادب  شدنزرف  و 
ار هناخ  نیا  هک  دـمآ  نامرف  راـگدرورپ  يوس  زا  هکنیا  اـت  دوب ، دّدرت  رد  نیطـسلف  زا  ناـنآ  رادـید  تراـیز و  يارب  زین  مالـسلا  هیلع  میهاربا 

. دهد رارق  مدرم  يارب  ییالصم  هدرک و  ریهطت 
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ِیْتَیب اَرِّهَط  ْنَأ  َلیِعاَمْـسِإَو  َمیِهاَْربِإ  َیلِإ  اَنْدِهَعَو  ًیّلَـصُم  َمیِهاَْربِإ  ِماَقَم  ْنِم  اوُذِخَّتاَو  ًاْنمَأَو  ِساَّنِلل  ًَۀباَثَم  َْتیَْبلا  اَْنلَعَج  ْذِإَو  تسا  هدومرف  دنوادخ 

هب میهاربا  هک  دوب  اج  نیا  رد  دـنرب . الاب  ار  هناخ  نیا  ياه  هیاـپ  هک  داد  ناـمرف  دـنوادخ  سپـس  ِدوُجُّسلا (1) . ِعَّکُّرلاَو  َنیِفِکاَْـعلاَو  َنیِِفئاَّطِلل 
. درک انب  ار  همرکم  هبعک  نآ  ياه  هیاپ  رب  ون  زا  درک و  مدهنم  ار  نآ  لیعامسا  هارمه 

داد روتسد  وا  هب  دنوادخ  سپ  نآ  زا  ٍقیِمَع (2) . ٍّجَف  ِّلُک  ْنِم  َنِیتْأَی  ٍِرماَض  ِّلُک  یَلَعَو  ًالاَجِر  َكُوتْأَی  ِّجَْحلِاب  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأَو  دومرف  دـنوادخ 
. دهد رس  ار  جح  يادن  مدرم  نایم  رد  هک 

نایم رد  مظعم  هناخ  نیا  مان  سپ  نآ  زا  قیمع » جـف  لک  نم  نیتأی  رماض  لـک  یلع  اـًلاجر و  كوتأـی  جـحلاب  ساـنلا  یف  نذاو   » دومرف سپ 
قیلامع يوس  زا  دشابیم  تیب »  » يانعم هب  دوب و  یلباب  ياهملک  هک  اکم »  » ای هکم »  » ظفل تبسانم  نیمه  هب  دیدرگ و  رشتنم  زین  رواجم  لیابق 

رد دـنام و  یقاب  اجنآ  رد  نانچمه  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  تشگزاـب و  شیوخ  موق  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دـش . هداد  ناـکم  نیا  هب 
هقرفت یتسس و  فعض و  هکنیا  ات  تفرگ  رارق  شنادنزرف  تسد  رد  تیب  نآ  يرازگتمدخ  وا  زا  سپ  تشذگرد . هکنیا  ات  دوب  تیب  تمدخ 

يرادمامز هبعک و  هناخ  سپ  نآ  زا  دـندیدرگ و  هریچ  نانآ  رب  دنتـسج و  دوس  هقرفت  یتسـس و  نیا  زا  قیلامع »  » و درک . ذوفن  نانآ  نایم  هب 
هّکم هب  نمی  هار  زا  برأم »  » دس مادهنا  زا  سپ  نایمهرج  هکنیا  ات  دوب  نانآ  تسد  رد  نانچمه  تردـق  تفرگ . رارق  موق  نیا  تسد  رد  نآ 

يرورـس و ثراح » نب  ضاضم   » ماـگنه نآ  رد  هک  تفرگ  تروص  دـالیم  زا  شیپ  مشـش  نرق  همین  یلاوح  رد  تکرح  نیا  دـندش و  دراو 
هریچ نانآ  رب  ناوارف ، ياهتمحازم  اهیریگرد و  زا  سپ  دـندمآرد و  گـنج  رد  زا  هقلاـمع  اـب  ناـیمهرج  تشاد . هدـهع  رب  ار  ناـنآ  یگرزب 

تفرگ و تعـسو  نانآ  تردـق  هکیماـگنه  داـتفا . ناـنآ  تسد  هب  زاـجح  یماـمت  يریبعت  هب  هّکم و  یگرزب  يرورـس و  هجیتن  رد  دنتـشگ و 
نایم رد  ار  يرامیب  دـنوادخ  نامز  نیا  رد  دنتـشادن . ساپ  ار  هناخ  تمرح  دـندز و  داسف  ملظ و  هب  تسد  دـندرک ، ادـیپ  یلـالج  تکوش و 

. دندیدرگ التبم  يرامیب  نادب  نانآ  زا  يدایز  دادعت  هکیروطب  دومن  رشتنم  نانآ 
طلسم اهنآ  رب  لیعامسا  نادنزرف  هدیدرگ و  هریچ  نانآ  رب  یتسس  فعض و  سپ  نآ  زا 

.125 هرقب ، - 1
.27 جح ، - 2

هّکم www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 500زکرم  هحفص 183 

http://www.ghaemiyeh.com


175 ص :
. دندومن جارخا  هّکم  زا  ار  نایمهرج  ماجنارس  دنتفرگ و  تسد  رد  ار  هناخ  يرادمامزو  دنتشگ 

. دندیدرگ نکاس  نآ  رد  دندرک و  تکرح  عبنی - لامش  رد - هنیهج »  » نیمزرس يوس  هب  نایمهرج 
: تسا هدورس  هراب  نیا  رد  نانآ  گرزب  ثراح » نبورمع  »

رهاظ رمألاو  تیبلا  كاذب  فوطن  تبان (1)  دهع  نم  تیبلا  ةالو  اّنکو 
رماس ۀکمب  رمسی  ملو  سینأ  افصلا  یلإ  نوجحلا  نیب  نکی  مل  نأک 

رثاوعلا دودجلاو  یلایللا  فورص  اندابأف  اهلهأ  اّنک  نحن  یلب 
تدـم و  دـندیدرگ . طلـسم  نانآ  رب  دـندمآ و  هعازخ »  » هکنیا اـت  تشاد  رارق  لیعامـسا » ینب   » تسد رد  ناـنچمه  هّکم  هناـخ و  يرادـمامز 

یتخـسرس و اب  دیدرگیم ، لیکـشت  نایجاح ) نداد  بآ   ) تیاقِـس و  هناخ ) هب  يرازگتمدخ   ) تنادِس زا  هک  ار  هناخ  ِتیالو  ینالوط  ینامز 
ینادرم اریز  دـشیم ، هدـید  یناسفن  ّولع  یبدا و  تفرـشیپ  زا  یناشن  لیعامـسا  ینب  رد  هکنآ  دوجو  اـب  دنتـشاد . تسد  رد  شورخ  شوج و 

موق نیا  رب  دوب ، نانآ  یتاذ  یـشوهزیت  تسارف و  زا  یـشان  هک  دوخ  یملع  لامک  ریبدـت و  ِنسُح  اب  هک  دندروآربرـس  ناـنآ  ناـیم  زا  ناوارف 
هک تسا  یـصخش  نیتسخن  يو  درب . مان  دوب ، روهـشم  شتحاصف  تغـالب و  هک  ار  یئول » نب  بعک   » ناوتیم دارفا  نآ  زا  دـندرک . يرورس 

دومنیم و داشرا  یکین  لیاضف و  هار  هب  ار  اهنآ  دناوخیم و  هبطخ  نانآ  يارب  دروآ و  مه  درگ  هعمج ) زور   ) (2) َهبورُع »  » زور رد  ار  مدرم 
« لیفلا ماع   » نوچمه ار  شتوف  لاس  ناخّروم ، هک  دیـسر  یتلزنم  هب  برع  ناـیم  رد  وا  تشادیم . رَذَـحرب  اـهیگدولآ  لـیاذر و  باـکترا  زا 

. دوبن لاس  دصراهچ  زا  رتمک  نامز  تّدم  نیا  هک  دنداد  رارق  دوخ  خیرات  يارب  یئدبم 
يوس نادـب  ماش  زا  یلاـسدرخ  نس  رد  شرداـم  هارمه  هب  بـالک » نب  ّیـصق   » هکنیا اـت  تشاد  رارق  هعازخ »  » تسد رد  هناـخ  رما  ناـنچمه 

. درک تعجارم 

. دیآیم رامش  هب  لیعامسا  نادنزرف  زا  تبان  - 1
: تسا هدوب  هنوگنیا  نیتسخن  تیلهاج  نارود  برع  دزن  هتفه  مایا  - 2

رابش هبورع ، سنؤم ، رابد ، رابج ، نوهأ ، هبنشکی ،»  » لوا
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تسایس ریبدت و  نسُح  اب  یصق » . » دمآیم رامش  هب  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  ناگداون  زا  مراهچ ، تسیب و  لسن  دوب و  بعک  ياه  هداون  زا  وا 
هدیدرگ قّرفتم  مه  زا  هداتفا و  مه  ناج  هب  ینمشد  هنیک و  هجیتن  رد  هکنآ  زا  سپ  ار  شیرق  لیابق  تشاد  هک  يزیتس  تردق  یـشوهزیت و  و 

هعازخ زا  ار  هبعک ) يراد  دیلک   ) هناخ ِتباجح  هکنیا  ات  دومن ؛ يرواد  تواضق و  نانآ  نایم  رد  هتـسیاش  يروط  هب  دروآ و  مه  درگ  دندوب ،
تردق و سپ  نآ  زا  هدرک و  دیعبت  همطاف ) يداو  « ) ّرمنطب  » هب ار  نانآ  دوب ، هدـیدرگ  یـصاخ  بصعت  ياراد  هّکم  هب  تبـسن  هک  وا  دـیرخ .

همه گنج ) يرادمچرپ   ) ءاول تدافر و  تباجح ، تیاقـس ، زا  ّمعا  هناخ ) نوؤش   ) هبعک هناخ  ياهراک  هک  تفرگ  تعـسو  نانچنآ  وا  ذوفن 
ار نایجاح  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  یـصق  دوب . هتفرگن  تسد  هب  ار  اهنآ  عومجم  وا  زا  شیپ  يدرم  چـیه  نامز  نآ  ات  هک  دوب  وا  تسد  رد 

. دندمآیم رامش  هب  وا  ناگیاسمه  ادخ و  نانامهم  نانآ  اریز  داد  اذغ  بآ و 
يرظن ياراد  وا  دـنتفگیم . نخـس  وا  يرایـشوه  یکریز و  زا  دـننک و  وگزاب  ار  يو  تامادـقا  نایناوراک  هک  دـیدرگ  نآ  بجوم  راک  نیا 

موق هک  داد  رارق  هبعک  يوس  زا  ار  نآ  ِرد  تخاس و  هبعک  هناخ  یکیدزن  رد  ار   (1) هودنلاراد »  » یصق دوب . رایشوه  رادیب و  يرکف  مکحم و 
رظن لدابت  لیاسم  نآ  هرابرد  هتخادرپ و  شیوخ  مهم  ياه  میمصت  اهراک و  هرابرد  یـسررب  ثحب و  هب  دروآ و  مه  درگ  نآ  رد  ار  شیوخ 

يو هب  ندـش  کیدزن  يارب  برع  ریاشع  لیابق و  یّتح  هک  اجنآ  ات  دـمآیم  رامـش  هب  شیرق  گرزب  ياورناـمرف  وا  سپ  نآ  زا  دـندرکیم .
زا هکیروطب  دوب . نایامن  یمّود  رد  یگرزب  راثآ  یکدوک  زا  هک  فانمدبع » رادلادبع و  : » دوب دـنزرف  ود  ياراد  یـصق  دـنتخادرپیم . جارخ 

ياهراک هک  دومن  تیـصو  رادلادبع  هب  شردپ  سپ  دوب . رادروخرب  دوخ  رتگرزب  ردارب  هب  تبـسن  يرتشیب  یگتـسیاش  يزارفارـس و  رابتعا ،
هب دوب  یبوخ  شناد  ریبدـت و  لقع و  ياراد  هک  فانم » دـبع   » اب تشاد  تسد  رد  هک  ار  هودـن »  » و ءاول » «، » تدافر «، » تباـجح «، » تیاقـس »

. دیامن میسقت  ناسکی 
رب زین  شنادنزرف  وا  زا  سپ  تشگ و  طلسم  تشاد ، یگرزب  تسایر و  ردپ  هک  هچنآ  رب  رادلادبع »  » شدنزرف تشذگرد ، یصق  هکیماگنه 

شتآ هک  دوب  کیدزن  دـندمآرد و  زیتس  تفلاخم و  رد  زا  نانآ  اب  فاـنم  دـبع  نادـنزرف  هک  دوب  اـجنیا  رد  دـندرک ؛ ادـیپ  تردـق  روما  نآ 
گنج

. شیرق یتروشم  زکرم  - 1
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رایتخا رد  تدافر »  » و تیاقس » : » دیدرگ میـسقت  نانآ  نایم  يرورـس  فرـش و  نیا  لیابق  یخرب  ینایمرداپ  اب  اّما  ددرگ ، روهلعـش  نانآ  نایم 

. دیدرگیم لقتنم  نانآ  نیب  رد  هّکم  حتف  ات  نانچمه  اهماقم  نیا  تفرگ و  رارق  رادلادبع  تسد  رد  ءاول »  » و تباجح »  » و فانم » دبع  ینب  »
زا سپ  دـنتفرگ و  وا  زا  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دوب  هحلط » نب  نامثع   » تسد رد  هبعک  ياهدـیلک  هّکم  حـتف  ماگنه  هب 

. دنهدن سپ  وا  هب  ار  نآ  هک  دنتشاد  نآ  دصق  هبعک  نورد  هب  دورو 
اَِهلْهَأ (1) َیلِإ  ِتاَناَمَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  دیدرگ  لزان  هیآ  نیا  هک  دوب  اج  نیا  رد 

ینادواج و ار و  نآ  دیریگرب  ینعی  ةدلات » ةدـلاخ  اهوُذُـخ  ْمُکاه  : » دـندومرف هداد و  سپ  زاب  وا  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
. دیراد هاگن  دوخ  نایم  رد  یثوروم 

وا نادنزرف  نایم  رد  نونک  ات  هک  دـنداد  رارق  هبیـش  شردارب  رایتخا  رد  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هحلط ، تشذـگرد  زا  سپ 
. تسا هدنام  یقاب 

يا هلیبق  تازاـیتما  هتـشاد و  همادا  هراومه  ناـنآ  لـسن  هد  اـت  يزارفارـس  نیا  هک  دیـسر ، يداـیز  يدنلبرـس  تّزع و  هب  تیلهاـج  رد  شیرق 
زا شیپ  رد  يدنلبرـس  نیا  هکنیا  ات  دندربیم . ثرا  هب  دوخ  ناردپ  زا  اهنآ  نادنزرف  یبهذم ، یعامتجا و  یـسایس ، ینید ، زا  ّمعا  ار  شیوخ 

رارقربزین مالـسا  زاسپ  ات  هک  تفرگ  هدهعب  مشاه »  » زا سپ  ار  جاح  تیاقـس  بلطملادـبع » نب  سابع  : » دیـسر ثرا  هب  دارفا  نیا  هب  مالـسا 
هتسارآ ار  نآ  زاین  ماگنه  هب  دمآیم و  رامش  هب  شیرق  مچرپ  هک  تشاد . شیوخ  دزن  ار  باقع  هیما ) ینب  زا  « ) برح دنزرف  نایفسوبا  . » دوب
تشاد هدهع  رب  ار  تدافر  لفون ) ینب  زا  « ) رماع نب  ثرح  . » دیسریم عامجا  هب  وا  دروم  رد  همه  يار  هک  دادیم  رارق  یصخش  رایتخا  رد  و 

زا « ) هحلط نب  ناـمثع  . » دندناسرفرـصم هب  دـنمزاین  ناـیجاح  ناـیم  رد  دـندوب و  هدرک  يروآ  عمج  دوـخ  ناـیم  زا  هک  دوـب  یلاوـما  نآ  و 
ّمهم لیاسم  رد  رواشم  ناونعب  دسا ) ینب  زا   ) دوسا نب  ۀعمز  نب  دیزی  تشاد . رایتخا  رد  ار  هودـن  ءاول و  تباجح ، تنادِـس ،» ( » رادـلادبعینب
لمع وا  مکح  هب  فالتخا  دراوم  رد  دشیم و  هتفگ  قانـشأ »  » نادب هک  تشاد  هدهع  رب  ار  همیرج  هید و  میت ) زا   ) رکبوبا دمآیم . رامـش  هب 

. دندرکیم
ياه هتخودنا  حالـس و  هک  دوب  یناکم  هّبق  تشاد . رارق  وا  رایتخا  رد  هُبق »  » دوب و شیرق  نابـسا  راد  هدهع  موزخم ،) ینب  زا   ) دیلو نب  دـلاخ 

نآ رد  ار  شیوخ  یگنج 

58 ءاسن ، - 1
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ریغ زا  يدارفا  نانآ و  نایم  یفالتخا  هک  يدراوم  رد  تشاد و  هدهع  رب  ار  ترافـس  يدع ،) ینب  زا   ) باطخ نب  رمع   (1) دندرکیم . هریخذ 

رب ار  مالزا (2)  حـمج ،) ینب  زا   ) هّیما نب  ناوفـص  دومنیم . عفر  ار  فالتخا  درکیم و  تلاخد  رگیجناـیم  ناونع  هب  داـتفایم . قاـفتا  برع 
. تشاد هدهع 

. دنتشادیم میدقت  دوخ  ياهتب  هب  هک  تشاد  هدهعب  ار  یلاوما  رب  تراظن  تموکح و  مهس ،) ینب  زا   ) سیق نب  ثرح 
ترهش هک  دندیسر  یگرزب  تمظع و  هب  نانچنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ّدج  مشاه » نب  بلطملادبع   » نارود رد  هژیو  هب  مشاه  ینب  اّما 

ود لـیف » هعقاو   » زا سپ  صوـصخب  يزارفارـس  تمظع و  نیا  تـفرگرب . رد  ار  هریزج  فارطا  ياـهبرع  یّتـح  برع و  لـیابق  یماـمت  ناـنآ 
. دیدرگ نادنچ 

، دومن عیرس  یتفرشیپ  درک و  روهظ  مالسا  دیسر و  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  بلطملا  دبع  نب  هَّللادبع  نبدمحم   » ام ِگرزب  هب  تّوبن  هکیماگنه 
. دندیسر تداعس  یتخبشوخ و  هب  فرش  لضف و  نیا  زا  نانآ ، هدیناسر و  لامک  هب  فانم  دبع  رد  ار  يرورس  یگرزب و 

هّکم رد  فارشا  تموکح 

هک نآ  حـتف  سپـس  تسا  هنیدـم  هب  رهـش  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترجه  هکم ، یخیرات  تاقافتا  ثداوح و  نیرتگرزب  زا 
. دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  يافلخ  یمالسا و  تموکح  عبات  رهش  نیا  هّکم  حتف  زا  سپ  داتفا . قافتا  ترجه  زا  سپ  لاس  تشه 
( ییاروش  ) کیتارکومد تروصب  مالسا  سدقم  عرش  تاروتسد  قبط  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تایح  تدم  رد  یمالـسا  تموکح 

نارود رد  بلطم  نیا  هک  دیدرگیم ، رازگرب 

« مجرتم . » هناخ هحلسا  - 1
دوب هدـش  هتـشون  اـهنآ  زا  یکی  يور  رب  دومنیم و  يرادـهگن  هبعک  رد  ار  نآ  برع  هک  دوب  نیبوچ  ناـکیپ  هس  هک  هدوب  ملز  نآ  درفم  - 2

هک یتروص  رد  دوب و  هدشن  هتـشون  نآ  رب  يزیچ  یموس  دنکیم و  یهن  میادخ  دوب : هدش  هتـشون  یمّود  رب  دـهدیم  روتـسد  نآ  هب  میادـخ 
هلیـسوب هدش  دای  مالزا  اب  دـنتفریم و  هبعک  نورد  هب  دنتـشاد  یمیمـصت  ای  دـصق  ياهلئـسم  هرابرد  ای  تشاد و  ار  يراک  ماجنا  دـصق  برع 

. دندرکیم لمع  دادیم ، ناشن  هک  هچنآ  سپ  دنتخادنایم . هعرق  نآ  ِلوئسم 
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. تفرگ ار  ییاروش  ياج  دادبتسا  داد و  تنطلس  هب  ار  شیوخ  ياج  مک  مک  تفالخ  هکنیا  ات  دوب ، رارقرب  زین  افلخ (1) 

رد هک  یـصخش  نیتسخن  تسا ؛ هتفرگیم  روتـسد  یمالـسا  تفـالخ  زکرم  زا  هراومه  دوخ  هتـشذگ  ياـهنارود  لوط  رد  نیمرح  تموکح 
ماگنه هب  هّکم  حتف  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوب . دیسا » نب  باتع  ، » دیسر هّکم  تراما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارود 

. دیزگرب رهش  نیا  تراما  رب  ار  وا  يرجه  متشه  لاس  زا  لوا  همین  رد  نینح  گنج  هب  جورخ 
ات دـیدرگ  طلـسم  هّکم  رب  یلاس  دـنچ  ریبز » نب  هَّللادـبع   » زاغآ رد  هک  دـیدرگ  لقتنم  نایوما  هب  يرجه  لاس 40  رد  اـفلخ  زا  سپ  تفـالخ 

. تفرگ رارق  نایوما  رایتخا  رد  يرجه  لاس 73  رد  دش و  هتفرگ  سپزاب  تسایر  نیا  یفقث » فسوی  نب  جاجح   » هلیسوب هکنیا 
دودح تدم  نیا  رد  دوب . ناشیا  تسد  رد  نانچمه  يرجه  لاس 358  ات  تفالخ  نیا  دش  لقتنم  نایـسابع  هب  تفالخ  يرجه  لاس 132  رد 

رد دئاقلارهوج »  » تشگرب و نایمطاف  هب  هّکم  تموکح  هدش  دای  لاس  رد  دندرک . تراما  هّکم  رب  فارـشا - ریغ  فارـشا و  زا  ریما - دصکی 
بلح و ات  دادغب  زا  یمالسا  ياهنیمزرس  مامت  رد  ار  هبطخ  سپ  نآ  زا  دیدرگ . دراو  نادب  يدیبع » هَّللا  نیدلاّزعم   » سپـس دومن . تراما  نآ 

تلع نادب  نیا  دندناوخیم . نایدیبع  مان  هب  ار  هبطخ  برع  ياهنیمزرس  ریاس  نیمرح و  ات  بلح  زا  دندناوخیم و  یسابع  هفیلخ  مانب  هرـصب 
نب یّنثم  نسحلا  نب  ضحم  هَّللا  دـبع  نب  نوجلا  یـسوم  نب  هَّللا  دـبع  دـنزرف  یناـثلا  یـسوم  نب  رئاـثلا  نسح  نب  دـمحم  نب  رفعج   » هک دوـب 

زا هدربمان  دوب . هتفرگ  تسدب  ار  نآ  دوب و  هدرک  هبلغ  هّکم  رب  لاس  نامه  رد  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  یلع  نینمؤملا  ریما  دنزرف  طبس  نسحلا 
تیالو ياهمان ، رد  ّزعم  دروآ و  يور  رصم  هاشداپ  يدیبع » هَّللا  نیدلاّزعم   » يوس هب  نایسابع  میب 

هدوبن کیتارکومدحالطصا  هب  ییاروش و  تروص  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تموکح  شور  یمالـسا و  تاروتـسد  هاگ  چیه  - 1
هتفرگیم تروص  یهلا  تاروتـسد  یحو و  ساسارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  هتفگ  رادرک و  لاعفا و  یماـمت  میدـقتعم  اریز  تسا .

تهج هب  داقتعا  نیا  هکنیا  وگ  دـشاب . یم  گنر  مک  نانآ  داقتعا  ای  هتـشادن و  داقتعا  نآ  هب  تبـسن  ّتنـس  لـها  هک  تسا  یبلطم  نیا  تسا 
نینچ نیا  ناـنآ  دوبن . یعرـش  ساـسا  هیاـپ و  هنوگچیه  ياراد  هک  تسا  اروـش  نیا  لیکـشت  هدـعاس و  ینب  هفیقـس  ناتـساد  ندوـمن  یعرش 

 ... رمع و رکبوبا و  تفالخ  هک  تسا  هدرکیم  لمع  ییاروش  تروص  هب  ار  اهراک  هراومه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنیوگیم :
« مجرتم . » دنهد هولج  یعرش  ار  هفیقس  یلک  روط  هب  و 
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لاس 455 ات  شتادنزرف  رد  وا  زا  سپ  تموکح  نیا  دیدرگ . زاغآ  هّکم  رب  فارشا  تموکح  هک  دوب  نامز  نیا  زا  تشون و  وا  يارب  ار  هّکم 
. دیسر هّکم  تموکح  تیالو و  هب  دوب  مشاه » نب  هَّللادبع  نب  رفعج  نب  دمحم   » هک مشاه : وا  ردارب  هون  لاس  نیا  رد  تشاد و  همادا  يرجه 
اب هارمه  هورگ  نیا  تموکح  دنتـشاد . راـیتخا  رد  يرجه  لاس 597  اـت  ار  تموکح  دـندوب  فورعم  مشاوه »  » هب هک  شنادـنزرف  وا  زا  سپ 
هک داد . رارق  مارحلا  هَّللا  تیب  جاجح  رب  ار  رانید  تفه  رب  غلاب  یتایلام  یسیع » نبا  رثکم   » اهنآ نیرخآ  هک  يروطب  دوب . یناوارف  متس  ملظ و 

« یبویا نیدلا  حالص   » زا مدرم  دشیم . تفایرد  دیدرگیم ، دراو  هّکم  هب  رصم  هار  زا  هک  یصخش  ره  زا  هّدج »  » ای باذیع »  » رد تایلام  نیا 
یبویا نیدلا  حالـص  دادرارق  نیا  قبط  دومن . وغل  ار  هدـش  عضو  تایلام  داد ، ماجنا  رثکم  اب  هک  يا  هرکاذـم  اب  هدربمان  دـندیبلط و  دادمتـسا 

. درکیم لاسرا  وا  يارب  مدنگ  بدرا (1)  رازه 
. دندرکیم اعد  نیدلا  حالص  هب  هّکم  ریما  یسابع و  هفیلخ  هب  اعد  زا  دعب  دوخ  هبطخ  ماگنه  هب  هّکم  نانارنخس  سپ ، نیا  زا 

فیرـش ردارب  هَّللادبع » فیرـش   » ياه هداون  متفه  لسن  زا  يو  دیدرگ  طلـسم  هّکم  رب  يرجه ، لاس 597  رد  هداتق »  » فیرـش رثکم ، زا  دعب 
تموکح نیمزرـس  هکیروطب  دوب  دـنلب  یتمه  ياراد  عاجـش و  درمناوج ، تماهـش ، اب  يدرم  هداتق  هدوب  رئاـثلا » نسح  نب  دـمحم  نب  رفعج  »

ات دنتفای و  هبلغ  هّکم  رب  شراتفر  ءوس  تلع  هب  نسح »  » شدنزرف تیالو  نارود  رد  نمی  مدرم  نکیل  داد . شرتسگ  هنیدم  ات  نمی  زا  ار  دوخ 
نیا تراما  سپ  نآ  زا  دیدرگ و  طلسم  هّکم  رب  هداتق » نب  حجار   » فیرش نآ  زا  سپ  دنتشاد . تسد  رد  ار  نآ  روما  هرادا  يرجه  لاس 630 
زاب شردارب  نادنزرف  زا  ای  شنادنزرف  زا  ارنآ  يوق  درف  ره  هک  يروط  هب  دـشیم ، تسدـب  تسد  نادـنمتردق  تسد  رد  یپوت  دـننامه  رهش 

ذوفن ریز  رد  یبیلص ، ياهگنج  رد  رصم  ناهاشداپ  يریگرد  تلع  هب  هاگ  دوب و  رـصم  ناهاشداپ  عبات  هاگ  نانآ  تموکح  تفرگیم و  سپ 
. تفرگیم رارق  نمی  ناهاشداپ 

نیمرح هبطخ  رد  هک  دوب  جیار  لماک » کلم   » تشذگرد زا  سپ  هژیوب  بلطم  نیا 

« مجرتم . » دشابیم رتیلوتکه   1 لداعم 980 / هک  تابوبح  يارب  يرصم  هنامیپ  - 1
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، اهدیلو هریزجلاو و  اهدیدانـص ، ماشلاو و  اهدیعـص ، رـصم و  و  اهدیبز ، نمیلاو و  اهدیبع ، هّکم و  بحاص  : » دـندرکیم اعد  وا  هب  هنوگنیا 

«. نینمؤملاریمأ لیلخ  لماکلا  کلملا  نیمرتحملا : نیفیرشلا ، نیمرحلا  مداخو  نیتمالعلا ، ّبرو  نیتلبقلا ، ناطلس 
هک دوب  لوسر » نب  یلع  نب  رمع  نب  نیدلارون  ، » دـینادرگ لقتـسم  ار  دوخ  تموکح  نارود  نآ  رد  هک  نمی  ناهاشداپ  زا  صخـش  نیتسخن 

. دیمان روصنملا » کلملا   » ار دوخ  سپ  نیا  زا  يو  دوب  هدیدرگ  نییعت  رصم  هاشداپ  لماکلا  کلم  يوس  زا 
نب نسح  نب  یمن  یبأ   » فیرـش هب  يرجه  لاس 667  رد  نآ  تیالو  هکنیا  ات  دوب  رادوریگ  نیا  رد  لاونم و  نیدـب  ناـنچمه  هّکم  تموکح 

نامه رد  درک و  لوبق  مه  هدربمان  هک  درک  توعد  هّکم  هب  ار  وا  دناوخ و  رـصم  هاشداپ  سربیب »  » مان هب  ار  هبطخ  يو  دیـسر . هداتق » نب  یلع 
هب داتفا و  فـالتخا  يرـصم  نازابرـس  وا و  ناـیم  ماجنارـس  هکنیا  اـت  تشاد  هدـهع  هب  ار  هّکم  تراـما  ناـنچمه  یمنوبا  درازگ . جـح  لاـس 

ردارب نکیل  تفر ؛ رانک  تراـما  زا  هثیمر »  » و هضیمح »  » شدـنزرف ود  عفن  هب  يرجه  لاس 701  نایاپ  رد  يو  هک  دـیدرگ  یهتنم  ییاهگنج 
. تفرگ تسدب  ار  تراما  درک و  هبلغ  ود  نآ  رب  یمن » یبا  نب  ثیغلاوبا   » اهنآ

نبا تسد  رد  نانچمه  تراما  دروآ . ياجب  جـح  نووـالق » نب  دمحمرـصان   » ناطلـس يرجه  لاـس 712  رد  ثیغلاوبا ،»  » تیـالو نارود  رد 
ناردارب یتفایض  رد  سپـس  دیناسر . لتق  هب  ار  وا  درک و  هبلغ  وا  رب  هضیمح »  » شردارب يرجه  لاس 714  رد  ماجنارـس  هکنیا  ات  دوب  نووالق 

. دوب هداتسیا  هدامآ  ریشمش و  اب  یمالغ  نانآ  زا  کی  ره  رس  رب  هکیلاح  رد  درازگ  شیامن  هب  ار  وا  هدش  نایرب  دسج  درک و  توعد  ار  دوخ 
رد هتخیرگ و  هّکم  زا  شیوـخ  ناـج  میب  زا  هضیمح »  » درک و هبلغ  وا  رب  هـثیمر »  » شردارب يرجه  لاس 718  رد  هکنیا  اـت  دوب  هّکم  ریما  يو 

. تشذگرد زیرگ  لاح 
« یمن یبأ  نب  ۀفیطع   » فیرش يو  داد . لیوحت  رصان » کلم   » رصم هاشداپ  هب  درک و  ریگتسد  ار  هثیمر »  » دروآ و شروی  هّکم  هب  رصم  شترا 
. درک کیرش  هّکم  تیالو  رد  شردارب  هارمه  هب  ار  وا  درک و  دازآ  ار  هثیمر  يرجه  لاس 722  رد  رصان  کلم  دینادرگ . هثیمر  نیزگیاج  ار 

کلم  » هکنیا اـت  دوـب  هّکم  ریما  ییاـهنت  هب  هثیمر » . » تشذـگرد اـج  نآ  رد  يرجه  لاـس 743  رد  دوـمن و  تمیزع  رـصم  هب  هفیطع »  » سپس
رد رصم  هاشداپ  نابعش » لماکلا 
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« رصانلا دمحم  نب  نسح  ناطلس   » سپـس داد . رارق  هثیمر ،-» نب  نالجع  - » فیرـش يو ، دنزرف  رایتخا  رد  ار  هّکم  تیالو  يرجه  لاس 746 
لاس 766 ات  دش و  هدـیزگرب  هّکم  تراما  هب  دـمحم » روصنم  کلم   » يوس زا  اددـجم  هدربمان  نکیل  دومن ، لزع  ار  وا  يرجه  لاس 760  رد 
رد ار  هّکم  تراما  نالجع » نبدـمحا   » فیرـش وا  زا  سپ  تشذـگرد . لاس  نیمه  رد  ماجنارـس  ات  دوب  یقاـب  تسپ  نآ  رب  ناـنچمه  يرجه 

لباقم رد  و  دـیدرگ . وغل  دوب  هدـش  هداد  رارق  هّکم  هب  يدورو  ءایـشا  رب  هک  یتایلام  روصنم » کلم   » روتـسد هب  نامز  نیا  رد  تفرگ ، تسد 
. دومنیم لاسرا  مدنگ  بدرا (1)  رازه  مهرد و  رازه  تصش  دصکی و  هّکم  ریما  يارب  تایلام  ِوغل 

. دش هتشون  يو  روتسد  هب  افصلا » باب   » رب تایلام  ياغلا  سپس 
رد وا  تباین  ناونع  هب  نالجع » نب  نسح   » فیرش رـصم  هاشداپ  روتـسد  هب  هرخالاب  هکنیا  ات  دوب  وا  نادنزرف  تسد  رد  نانچمه  هّکم  تراما 

اناوت ییوگنخس  لضاف و  يدنمشناد  تاکرب  دیدرگ . بوصنم  هّکم  ریما  ناونع  هب  تاکرب »  » فیرش شدنزرف  دش و  بوصنم  زاجح  تیالو 
زا يدادعت  هّکم  هب  دوخ  تعجارم  رد  درک و  رفـس  راید  نآ  هب  يا  هدرتسگ  تافیرـشت  اب  رـصم ، هاشداپ  يابـسرب » کلم   » توعد هب  هک  دوب 

. دیدرگ وا  نیزگیاج  تاکرب » نبدمحم   » فیرش تشذگرد و  هّکم  رد  يرجه  لاس 859  رد  يو  دروآ ؛ هارمه  هب  ار  اج  نآ  ياملع 
یلدمه و راتفر و  نسح  دادیم و  جرخ  هب  فاصنا  تلادع و  دوخ  ياهراک  رد  هک  دـمآیم  رامـش  هب  راید  نیا  يارما  نیرتهب  زا  یکی  يو 

. دوب هدیدرگ  همه  دزنابز  مدرم  اب  وا  ینابزمه 
دش و ییاریذپ  لابقتـسا و  وا  زا  ناگرزب  دـننامه  راید  نآ  رد  هک  درک  رفـس  رـصم  هب  يابتیاق  ناطلـس  نارود  رد  يرجه و  لاس 877  رد  وا 
رد دروآ و  اجب  جح  يابتیاق  ناطلس  يرجه  لاس 884  رد  هکم ، رب  وا  تیالو  نارود  رد  دومن ؛ تعجارم  هکم  هب  میرکت  لالجا و  اـب  سپس 

دمآرد بلاغ  نادنزرف  فرصت  هب  هسردم  نیا  اهدعب  درک . انب  دشابیم  مرح  هب  لصتم  یقرـش  تمـس  رد  هک  ار  دوخ  هسردم  يو  رفـس  نیا 
. دراد رارق  نانآ  تسد  رد  زین  نونک  ات  هک 

. دشابیم رتیلوتکه   1 لداعم 980 / هک  تابوبح  يارب  يرصم  هنامیپ  - 1
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زا سپ  تاکرب »  » شدنزرف تشذگرد و  يرجه  لاس 903  رد  ماجنارس  هکنیا  ات  دوب  زاجح  تیالو  هّکم و  ریما  نانچمه  تاکرب » نبدمحم  »

يرجه لاس 910  رد  هکنیا  اـت  تشگیم  تسد  هب  تسد  شناردارب  وا و  تسد  رد  ناـنچمه  هّکم  تراـما  دـش  هدـیزگرب  هّکم  يریما  هب  وا 
توعد رـصم  هب  ار  وا  داتـسرف و  وا  يوس  هب  ياهدـنیامن  يروغ » ناطلـس   » يرجه لاس 918  رد  دـیدرگ و  نآ  رادهدـهع  ییاهنت  هب  شدوخ 

. داتسرف رصم  هب  دوخ  زا  تباین  هب  دوب - هلاس  تشه  هک  ار - یمنوبا  فیرش  دوخ  ِدنزرف  دروآ و  رذع  وا  نکیل  دومن .
ياهنیمزرـس هّکم و  تیالو  رد  ار  يو  هک  یلاـح  رد  داتـسرف  ردـپ  يوس  هب  ار  وا  دروآ ، لـمع  هب  وا  زا  هک  یمرگ  ییاریذـپ  زا  سپ  ناـطلس 

. دینادرگ ردپ  کیرش  زاجح 
يارب هـک  یمنوـبا »  » فیرـش درک . اـقبا  هّـکم  تراـما  رب  ار  ود  نآ  درک  هـبلغ  رـصم  رب  يرجه - لاس 922  رد  میلـس -» ناطلـس   » هکیماگنه

هّدج رب  نایروغ  يوس  زا  هک  ار - يدرک » اغآ  نیسح   » لتق روتسد  سپس  تفرگ ، رارق  وا  مرگ  لابقتـسا  دروم  درک  رفـس  رـصم  هب  شرادید 
وا ياج  هب  ار  يرگید  صخش  دومن و  قرغ  درک و  ریگتـسد  ار  اغآ » ، » دیـسر هّدج  هب  هکیماگنه  يو  داتـسرف . وا  هارمه  درکیم - تموکح 

. تفرگ رارق  ینامثع )  ) هّیلع تلود  ذوفن  ریز  نمی  زاجح و  نیمزرس  سپ  نیا  زا  درک و  بوصنم 
یماقم رد  روما  ریبدت  شناد و  لضف و  ریبدت و  لقع و  رظن  زا  هک  دمآیم  رامش  هب  هدازآ  یتسود  ناسنا  فارشا ، نایم  رد  یمنوبا »  » فیرش

نبدـمحم  » زا شیپ  هک  « ) تاـکرب ینب   » و دـیز » ینب   » و دـننکیم ) تموـکح  نوـنکا  مه  هک  « ) نسح ینب   » فارـشا تشاد . رارق  وـکین  سب 
. دنیآیم رامش  هب  وا  لسن  زا  اهنآ  همه  دناهدنکارپ ) برع  نیمزرس  رد  هک  « ) هبقث ینب   » و دندرکیم ) تموکح  نوع »

لضاف و ِملاع ، یصخش  هک  وا  تفرگ ؛ تسدب  ار  تراما  نسح »  » فیرش شدنزرف  وا  زا  سپ  دومن و  تافو  يرجه  لاس 992  رد  یمنوبا » »
تافـص شـشخب و  تلادع و  دوخ  ياهراک  رد  تشادیمرب و  ماگ  ناکم  نآ  روما  هرادا  رد  ردـپ  شور  زا  يوریپ  هب  دوب ، دنمـشناد  یبیدا 

ّدج نوع » نبدـمحم   » هک دوب  ینـسح  فارـشا  هلـسلسرس  وا  دروآرد . ارجا  هب  دوـب ، هدرب  ثرا  هب  ردـپ  زا  هک  ار  وـکین  یقـالخا و  هتـسجرب 
. تسا اهنآ  زا  زین  ینونک  مکاح  هداوناخ 
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يافلخ تراما  شیوخ و  تراما  يارب  یهاگیاج  ار  نآ  هدرک و  اـنب  يرجه  لاس 967  هب  ار  هّکم  هداعسلاراد »  » هک تسا  یـصخش  نامه  وا 

: دنا هدورس  یضعب  نآ  يانب  خیرات  هاگیاج و  نآ  فصو  هرابرد  هک  داد  رارق  ینالوط - زارد و  یتدم  هب  دوخ - زا  سپ 
هداشأو هُّفک  کلملا  سّسأ  کیلم  ریخ  هانب  اتیب  ّنإ 

هدایسلاو العلا  لهأل  رصق  ّلک  هابت  نسحو  هفصو  یف  قاف 
هداعسلاراد كولملا  تیب  انأ  فیصن  یف  هفصو  خیرات  ءاج 

تفارش بصنم  سپ  نآ  زا  تشذگرد . يرجه  لاس 1010  رد  ماجنارـس  هکنیا  ات  تشاد  تسد  هب  ار  زاجح  تیالو  نانچمه  نسح  فیرش 
نب نیـسحلا  نب  نسحم  نب  دیز  فیرـش   » يرجه لاـس 1043  رد  هکنیا  اـت  تشگیم  تسد  هب  تسد  وا  ياـه  هدازردارب  نادـنزرف و  ناـیم 

هتسیاش یتراهم  دوخ  زا  یبوخ  هب  تیالو  هرادا  رد  هدوب و  عاجش  تمه و  دنلب  یصخش  هدربمان  دیسر . بصنم  نآ  هب  یمن » یبا  نب  نسحلا 
فیرـش شدـنزرف  دومن و  تافو  يرجه  لاـس 1077  رد  ماجنارـس  هکنیا  اـت  تشاد  هدـهع  هب  یبوـخ  هب  ار  نآ  هرادا  ناـنچمه  داد و  ناـشن 

فیرش دوب . رود  رهـش  نآ  زا  لاس  تدـم 21  هب  هدومن و  كرت  رهق  ناونع  هب  ار  هّکم  نکیل  دـیدرگ ، تیالو  راد  هدـهع  وا  زا  سپ  دعـس » »
شدنزرف وا  زا  سپ  تشذگرد . يرجه  لاس 1094  رد  تفرگ و  تسدـب  ار  تیالو  وا  زا  سپ  یمن » یبا  نب  میهاربا  نبدـمحم  نب  تاکرب  »

لزع تاکرب  نبدیعس  سپس  دومن ، هبلغ  وا  رب  دیز » نب  دیعس  نب  دیعس   » فیرـش نکیل  تفرگ  تسدب  ار  تراما  تاکرب » نبدیعـس   » فیرش
يرجه لاـس 1113  رد  هک  دـش  نیزگیاـج  بلاـغ » نبدـمحا   » وا زا  سپ  دـیدرگ و  وا  نیزگیاـج  مشاـه » نب  هَّللادـبع   » فیرـش دـیدرگ و 

. تشذگرد
« دیعس فیرش   » شدنزرف وا و  تسد  رد  تیالو  راب  نیدنچ  بوانتم  تروصب  سپ  نیا  زا  هدیسر و  تراما  هب  دیز » نبدعس   » فیرش ًاددجم 

فیرـش شدنزرف  تسد  رد  تراما  تشذگرد  هیدـباع »  » رد هّکم - زا  رود  يرجه  لاس 1116  رد  دعس -»  » فیرـش هکیماگنه  تفرگ  رارق 
. دوب یقاب  تسپ  نیا  رد  يرجه  لاس 1129  ینعی  شگرم  ماگنه  ات  هک  تفرگ  رارق  دیعس » »

تـسد هب  تسد  شیاههدازردارب  نادـنزرف و  نایم  رد  تراما  وا  زا  سپ  هک  دوب  عاجـش  شیدـنا و  لآم  دنمـشناد ، ماـقمالاو ، یـصخش  يو 
« تاکرب نب  ییحی   » فیرش هکنیا  ات  دیدرگ 
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ینب  » هب هّکم  تراما  سپـس  دز . هیکت  دنـسم  نیا  رب   1136 ياهلاس 1134 - رد  ییحی » نب  تاکرب   » فیرـش شدـنزرف  دومن و  هبلغ  نانآ  رب 
لاس رد  دیز » نبدیعـس  نبدـعاسم  نبرورـس   » فیرـش وا  هداون  هکنیا  ات  دـشیم  هرادا  نانآ  هطـساو  هب  نانچمه  دـش و  هداد  تدوع  دـیعس »

لیابق و  قورش »  » بارعا اب  دوب ، دمآرس  یتعاجش  هتسجرب و  تافص  یتمه ، دنلب  هب  فورعم  هک  وا  تفرگ . تسدب  ار  تراما  يرجه   1186
دروآرد و دوخ  نامرف  ریز  ار  زاـجح  نیمزرـس  یماـمت  هجیتن  رد  هک  دـیدرگ  زوریپ  ناـنآ  رب  راـب  نیدـنچ  دـمآرد و  گـنج  ِرد  زا  بْرَح » »

يرجه لاس 1202  رد  ماجنارـس  هکنیا  ات  دنام  یقاب  تراما  نیا  رب  نانچمه  يو  تفرگربرد . ار  برع  دالب  زا  یناوارف  ياهتمـسق  وا  تردق 
« بلاغ  » فیرـش دوخ  ردارب  عفن  هب  یتدم  كدنا  زا  سپ  نکیل  دیـسر ، تراما  هب  دـعاسم » نب  نیعملادـبع   » فیرـش وا  زا  سپ  تشذـگرد .

یلاعدـمحم  » رگا هک  داتفا  قافتا  نویباهو  وا و  نایم  یناوارف  ياهگنج  دندیـسر و  تردـق  هب  نایباهو  بلاغ  فیرـش  هرود  رد  تفر . راـنک 
زا يرکـشل  اشاپ » یلعدـمحم  . » دـندرکیم هبلغ  وا  رب  نایباهو  تفاتـشیمن ، وا  کمک  هب  ینامثع )  ) هّیلع تلود  يوس  زا  رـصم  یلاو  اـشاپ »

ار ناـنآ  عـمج  میهاربا  تشاد . لیـسگ  راـید  نیا  هب  میهاربا »  » شرگید دـنزرف  و  نوـسوط »  » شدـنزرف یگدرکرـس  هب  ار  يرـصم  نازاـبرس 
رد داتـسرف . رـصم  رد  شردپ  دزن  درک و  ریـسا  ار  دوعـسنب » هَّللادبع   » نانآ سییر  هدروآرد و  فّرـصت  هب  ار  نانآ  نیمزرـس  درک ، هدنکارپ 

یلاح رد  تفرگ و  رارق  لابقتسا  دروم  هدج  رد  بلاغ »  » فیرـش يوس  زا  دمآ و  زاجح  نیمزرـس  يوس  هب  یلعدمحم »  » يرجه لاس 1228 
ار شنادـنزرف  بلاغ و  فیرـش  یلع  دـمحم  ماجنارـس  دـیدرگ . راپـسهر  هّکم  يوس  هب  وا  تمدـخ  رد  دنتـشاد  میب  يرگید  زا  کی  ره  هک 

. داتسرف رصم  يوس  هب  ریصق »  » هار زا  ار  نانآ  درک و  ریگتسد 
اج نآ  رد  نابعش  ات 19  فیرـش  دمآ . لمع  هب  نانآ  اب  هنامرتحم  يدروخرب  دـندش و  دراو  هرهاق  هب  يرجه  لاس 1229  مرحم  رد 17  نانآ 

يرجه لاس 1231  رد  شگرم  ماگنه  ات  درک و  تکرح  کینالـس  يوس  هب  شنادـنزرف  هارمه  هب  یناطلـس  هدارا  قباطم  سپـس  دـنام ، یقاب 
. دنتشگزاب هّکم  هب  وا  نادنزرف  ناطلس  نامرف  هب  وا  گرم  زا  سپ  دنام . یقاب  اج  نآ  رد  نانچمه 

تماهـش و اب  تمه ، دنلب  يدرم  وا  دومن . يرپس  نایباهو  اب  گنج  رد  ار  نآ  یمامت  هک  دوب  لاس  هّکم 27  رب  بلاغ »  » فیرش تراما  تّدم 
دیعبت رصم  هب  هکیماگنه  دوب . شوهزیت 
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نیمزرـس سپ  نیا  زا  دـنادرگ و  وا  نیزگیاج  ار  رورـس » نب  ییحی   » يرجه لاس 1228  هدعقلايذ  رخاوا  رد  فیرـش  یلعدمحم ، دـیدرگ ،

نیا هک  دـیدرگ  راد  هدـهع  ار  برع  ياهراک  رب  تراظن  یلعدـمحم ، يوس  زا  ربنـش »  » فیرـش دـمآرد . رـصم  ذوفن  هطلـس و  ریز  هب  زاجح 
« افصلا باب   » ربارب رد  ار  ربنش » «، » ییحی  » هک تفرگ  الاب  ینمشد  نیا  نانچنآ  دروآ و  دوجوب  ار  ییحی »  » وا و نایم  یهاوخدب  هنیک و  بلطم 

نکیل دز ، هیکت  هّکم  تیالو  دنـسم  رب  نکی » اشاپ  دمحا   » روتـسد هب  بلاغ » نبا  بلطملادبع   » فیرـش تخیرگ . ردب »  » هب دـیناسر و  لتق  هب 
هّکم تراما  راد  هدهع  دوب  هدیدرگ  دراو  وا  رب  رـصم  رد  ماگنه  نآ  رد  هک  ار  نوع » نب  دـمحم   » فیرـش هک  داد  نامرف  اشاپ » یلع  دـمحم  »

. دوب هدش  هدیزگرب  ریسع »  » و هبرت »  » تراما هب  اشاپ  یلعدمحم  يوس  زا  هدربمان  مه  نآ  زا  شیپ  دنادرگ ؛
رد نکیل  دـیگنج ، اشاپ » دـمحا   » اب درک و  عمج  دوخ  درگ  ار  برع  زا  يریثک  عمج  درک و  تکرح  فئاط  يوس  هب  بلطملادـبع »  » فیرش

ناما ار  ییحی »  » فیرـش و  بلطملادبع »  » فیرـش زین  وا  هک  دومن  ناما  ياضاقت  نوع » نبدـمحم   » فیرـش زا  دـیدرگ و  يراوتم  گنج  نیا 
يوس زا  دندیـسر  رـصم  هب  هک  یماگنه  داتـسرف . رـصم  هب  نارگید  و  ریهف » نب  هَّللادـبع   » هارمه هب  ار  ود  نآ  یلعدـمحم  روتـسد  ربانب  داد و 

دنادرگرب هّکم  هب  ییحی -»  » فیرش يانثتسا - هب  ار - اهنآ  ًاددجم  لاسکی  تشذگ  زا  سپ  دنتفرگ و  رارق  میرکت  مارتحا و  دروم  یلعدمحم 
« دمحم  » فیرـش و  نکی » اشاپ  دـمحا   » نایم نآ  زا  سپ  تشذـگرد . يرجه  لاس 1254  رد  هکنیا  ات  دوب  یقاب  رـصم  رد  ناـنچمه  ییحی  و 

رـصم رد  ار  نوع » نب  دمحم   » فیرـش دینادرگرب و  هّکم  هب  ار  اشاپ » دمحا   » درک و راضحا  ار  نانآ  یلع  دمحم  هجیتن  رد  هک  داتفا  فالتخا 
. تشاد هاگن 

زا ینامثع -)  ) دیجملادبع ناطلـس  نارود  رد  يرجه - لاس 1256  رد  زاجح  تیالو  هکنیا  ات  دوب  یقاب  رـصم  رد  ناـنچمه  نوع  نب  دـمحم 
. دیدرگ بوصنم  هّکم  تراما  هب  نوع  نب  ناطلس  نامرف  هب  دیدرگ و  جراخ  یلعدمحم  تسد 

. دوب دنم  هقالع  املع  ملع و  هب  دوب و  تیصخشاب  مدقشوخ ، شوهزیت ، لقاع ، يدرم  وا 
هنتف ندرک  شوماـخ  يارب  يرجه  لاـس 1263  رد  دومنیم . هرادا  ار  نآ  ریبدـت  نسح  تیارد و  اـب  دوب و  زاـجح  ریما  ینـالوط  یناـمز  يو 

هب لایر  رازه  هد  غلبم  هنالاس  دیدرگ  فظوم  هک  لصیف  يارب  جارخ  نییعت  زا  سپ  داهن و  وس  نادب  يور  ضایر  ریما  یکرت » نب  لصیف  »
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187 ص :
. دمآرد حلص  ِرد  زا  وا  اب  دزادرپب ، تلود 

هَّللادبع  » فیرـش شدنزرف  وا  زا  سپ  تشذگرد و  يرجه  لاس 1274  نابعش  رد 13  ماجنارـس  هکنیا  ات  دوب  هّکم  یلاو  ناـنچمه  نوع  نبا 
. دیدرگ نییعت  تسپ  نیا  يارب  اشاپ »

مولع هب  اج  نامه  رد  تفای و  شرورپ  لوبناتـسا )  ) هناتـسآ رد  وا  دـیدرگ . اـشاپ  بقل  ترازو و  ماـقم  ياراد  هک  دوب  یفیرـش  نیتسخن  يو 
هدج هب  یماگنه  يرجه  لاس 1275  رد  اشاپ » هَّللادبع   » فیرش دیدرگ . ّطلسم  مولع  نیا  رب  تخادرپ و  تایبدا  ثیدح و  ریـسفت و  هیعرش و 

هب ندیسر  يارب  کمک  ياضاقت  وا  زا  یسیلگنا  ناگدنیامن  هک  دوب  اجنیا  رد  دندوب و  هدش  دراو  رهش  نادب  یسیلگنا  ياه  یتشک  هک  دیسر 
یتخرد هایگ و  عون  چـیه  ياراد  هک  ینیمزرـس  زا  : » تفگ اهنآ  هب  درک و  یلاخ  هناش  تیلوئـسم  نیا  شریذـپ  زا  هدربمان  اـّما  دـندومن ؛ هّکم 

«. دیشابیم زاین  یب  نآ  زا  هک  یلاح  رد  دیهاوخیم ؟ هچ  دشاب ، یمن 
يرجه لاس 1277  رد  دنتـشگزاب . ناشراید  هب  مه  یـسیلگنا  ناگدـنیامن  دـش  هّکم  یهار  وا  هکنآ  زا  سپ  دومن و  عناق  ار  نانآ  باوج  نیا 

. درک رفس  هرهاق  هب  يو  هارمه  هب  اجنآ  زا  درک و  تکرح  هنیدم  يوس  هب  رصم  یلاو  اشاپ » دیعس   » زا لابقتسا  يارب 
رد هکنیا  ات  دوب  هّکم  ریما  نانچمه  يو  تشگزاب . هّکم  هب  دوب ، وا  ماـقم  بساـنم  دـش و  هک  یناوارف  تّزع  مارتحا و  زا  سپ  اـجنآ  زا  سپس 

يارب دیدرگ و  نییعت  يو  ینیـشناج  هب  اشاپ » نسح   » فیرـش شردارب  وا  زا  سپ  دومن . تافو  يرجه  لاس 1294  رخالا  يدامج  خیرات 14 
. دومن تکرح  هّکم  يوس  هب  لوبناتسا )  ) هناتسآ زا  ماقم  نیا  زارحا 

. دوب رادروخرب  ییوکین  یقالخا  تافص  زا  دوب و  حلاص  دهاز و  اوقت ، اب  يدرف  وا 
ماگنه دـندوب ، شلابند  هب  وا  نایهارمه  زا  یمیظع  ناوراـک  هکیلاـح  رد  لاـس  نیا  رد  اـّما  تشاد  همادا  يرجه  لاس 1297  اـت  وا  تموکح 
ببـس نیمه  هب  فیرـش  تفاکـش ! ار  وا  يولهپ  يرجنخ  هلیـسوب  دمآ و  شیپ  يو  تسد  ندیـسوب  يارب  یناغفا  يدرم  هاگان  هدـج  هب  دورو 

. تشذگرد دوب  هتفرگ  يراوگوس  مغ و  زا  يا  هدرپ  ار  زاجح  رساترس  هک  یلاح  رد  زور  ود  زا  سپ 
دیـسر تراما  هب  راب  نیموس  يارب  بلطملادبع »  » فیرـش دنداد . دیهـش »  » بقل وا  هب  نایّکم  سپ  نآ  زا  دـندرب و  هّکم  هب  ار  وا  هزانج  سپس 

. دیدرگ رانکرب  راک  زا  يرجه  لاس 1299  رد  تشاد  دوجو  فارشا  ریاس  وا و  نایم  هک  يدیدش  فالتخا  ّتلع  هب  نکیل 

هّکم رد  فارشا  www.Ghaemiyeh.comتموکح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 500زکرم  هحفص 196 

http://www.ghaemiyeh.com


188 ص :
. دیدرگ وا  نیشناج  نوع » نبدمحم  نب  قیفرلا  نوع   » فیرش وا ، لزع  زا  سپ 

ياراد كرت  نیرومأم  بارعا و  رب  دوخ  ذوفن  شرتسگ  اب  دروآ و  دوجوب  ون  زا  ار  هتـشذگ  فارـشا  تردـق  هک  دومن  لمع  یتروص  هب  يو 
ياشاپ يرون  نامثع   » نارود رد  نکیل  دندرکیم ! هفیظو  ماجنا  يو  دزن  یناتـسدریز  دـننامه  اهیلاو (1)  یّتح  هک  دیدرگ  یتردـق  نانچنآ 

و قیفرلا » نوع   » فیرش ششوک  یعـس و  اب  نایاپ  رد  دندش و  ریگرد  رگیدکی  اب  هجیتن  رد  دنک  ذوفن  وا  رد  تسناوتن  فیرـش  هک  دوب  لوا »
وا رظن  دروم  هک  هچنآ  دوب و  قلطم  تردق  هّکم  رد  ماگنه  نیا  رد  وا  دیدرگ . لوزعم  زاجح  تیالو  زا  لوبناتسا )  ) هناتسآ رد  وا  ناتـسد  مه 

فیرـش دندشیم . راتفرگ  ياهّدـع  دازآ و  یهورگ  تخبدـب ، یخرب  تخبـشوخ ، یـضعب  وا  هتـساوخ  هب  هک  يروطب  دـیدرگیم  ماجنا  دوب 
ياـهربق يور  رب  هک  ار  یناوارف  ياهدـبنگ  شیوـخ  تراـما  نارود  رد  تشاد ، ناـنآ  راـتفر  هب  کـیدزن  اـی  دوـب و  ناـیباهو  دـننامه  نوـع ،

. دومن مدهنم  ار  نارگید - و  ریبز » نب  هَّللادبع   » دبنگ و  ةالعم »  » رد هژیو  هب  ینوگانوگ -
ضارتعا تلع  هب  نکیل  دـیامن ! مدـهنم  زین  ار  مالـسلااهیلع )  ) هجیدـخ ترـضح  هنمآ و  ترـضح  دـبنگ  تشاد  رظن  رد  يو  یتح  هکیروطب 

- مالسلااهیلع همطاف - ترضح  ّدلوت  هاگیاج  رد  هک  یبایسآ  گنس  هدربمان  روتسد  هب  نینچمه  دیدرگ و  فرـصنم  راک  نیا  زا  مدرم  دیدش 
یگدنز تدم  رد  ترضح  بایسآ  گنس  ناونع  هب  گنس  نآ  هک  دندرکیم  اعّدا  تشاد و  رارق  مالسلااهیلع - هجیدخ - ترضح  هناخ  رد 

. دیدرگ وحم  زین  تسا ، هدشیم  هدافتسا  ناکم  نآ  رد 
ادـخ لوسر  ندرب  هانپ  ماگنه  هب  راغ  نیا  هناهد  هک  دـش  هداد  تعـسو  زین  روث »  » هوک رد   (2) ءارح » ِراغ   » هناهد هدربمان  روتـسد  هب  نینچمه 
نیا تعسو  دوب و  هدش  هدیشوپ  یتوبکنع  رات  هلیسوب  هنیدم  هب  هّکم  زا  ترضح  ترجه  ماگنه  رد  رکبوبا  شهارمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

اج نآ  زا  تسناوتیم  دـیناشکیم  مکـش  يور  رب  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  مه  نآ  رفن  کی  طقف  هک  دوب  کچوک  نانچنآ  نیا  زا  شیپ  هناهد 
ياعّدا قبط  رب  اریز  دیامن . خارف  ار  دبای  هار  راغ  نورد  هب  دنک و  روبع 

. دشیم لیـسگ  راید  نیاهب  دـیدرگنییعت و  یلاو  ناونع  هب  ینامثع  رابرد  يوس  زا  یـصخش  زین  فیرـش  دوجو  رب  هوالع  نارود  نیا  رد  - 1
« مجرتم »

رد هکم و  رهـش  بونجيرتمولیک  هس  رد  عقاو  روث  هوک  رد  روث  راـغ  روظنم  هکیتروص  رد  تسا  هدروآ  ار  ءارح  راـغ  ًاهابتـشا  هدنـسیون  - 2
« مجرتم . » دراد رارق  هلَفْسَم  هقطنم  بونج 
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189 ص :
. دناهتشادن نادب  یهار  ایقشا ، ناتخب و  هریت  دنبای و  هار  نادب  دنتسناوتیم  تخبشوخ  دنمتداعس و  دارفا  اهنت  مدرم 

تـسیابیمن تروص  ره  رد  هک  دـسریم  رظن  هب  نکیل  درادرب ؛ نایم  زا  ار  مّهوت  نیا  هک  تسا  هتـشاد  دـصق  راغ ، هناهد  ندرک  خارف  اب  يو 
تاقولخم فرشا  يارب  تعیبط  هک  يا  هزجعم  ناونعب  هدمآیم و  رامـش  هب  نامز  نآ  یعیبط  هدنام  یقاب  راثآ  زا  دوخ  هک  ار  يرثا  نینچ  نیا 
. دورب نیب  زا  یگداس  نیا  هب  دزادنا  ییادج  شنانمشد  وا و  نایم  ات  هدروآ  دوجوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینعی  دنوادخ 

برطم و یهورگ  دوجو  تسا : هلمج  نآ  زا  هک  دوب  هدروآ  مهارف  دوخ  یتحار  يارب  ار  یعیـسو  تاـناکما  دوب و  بلط  تحار  یـصخش  وا 
. دنتخاونیم ین  لبط و  وا  يارب  بوانتم  تروص  هب  دندوب و  هدمآ  مهارف  وا  درگ  هب  هراومه  هک  ناوخ  هزاوآ 

هب گرم  رمع  نایاپ  رد  همه  دـننامه  نکیل  تفریم ؛ فئاط  يوس  هب  نآ  اب  دوب و  هدومن  هیهت  دوخ  يارب  اـپورا  زا  هک  ار  یلیبموتا  نینچمه 
. دمآ زین  وا  غارس 

يارب هدربمان  دزیم . ودرا  ناکم  نیا  رد  يرـصم » لمحم   » هک درک  ثادحا  هکم ) رد   ) لورج لامـش  رد  ار  ییابیز  رایـسب  غاب  نوع  فیرش 
هتفگ تخاس و  يراج  نآرب  زین  ار  هدیبز »  » همـشچ بآ  زا  يا  هبعـش  درک و  دراو  اهنیا  زج  ماش و  دنه ، رـصم ، زا  يرایـسب  ناتخرد  غاب  نیا 

ناتخرد هدـیدرگ و  عطق  نآ  بآ  نونکا  مه  اّما  تسا  هتـشادن  دوجو  هّکم  رد  نآ  ریظن  هک  تسا  هدوب  یتشهب  دوخ  نارود  رد  هک  دوشیم :
هانپ نادب  اهغالک  هک  يروطب  تسا  هدمآرد  ارحـص  نایم  رد  لگنج  زا  يا  هعطق  تروصب  هدیدرگ و  دوبان  نآ  ياهلگ  هدـش و  کشخ  نآ 

هک هچنآ  تسا و  لاوحا  هدـنهد  رییغت  وا  اهنت  هک  ار  يادـخ  ساپـس  دوشیم . هدینـش  اج  نآ  رد  اهسکرک  اهباقع و  داـیرف  اـهنت  دـناهدرب و 
. تساناوت رداق و  سک  همه  زیچ و  همه  رب  هک  تسوا  تسوا و  تسد  رد  دراد  دوجو 

شردارب وا  زا  سپ  تشذـگرد و  یکوکـشم  گرم  هـب  فئاـط  رد  يرجه  لاس 1323  لوالا  يداـمج  هبنشود 16  زور  رد  نوع » فیرـش  »
یلاو اشاپ » تبار   » ماگنه نیا  رد  نکیل  دـیدرگ ؛ وا  نیـشناج  تشاد  تماقا  لوبناتـسا )  ) هناتـسآ رد  ماـگنه  نآ  هک  اـشاپ » هَّللادـبع   » فیرش

نب دمحم  نب  هَّللادبع  دنزرف  اشاپ  یلع   » فیرش يوس  هب  ار  هاشداپ  رظن  ات  دومن  یعس  زاجح 
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190 ص :
؛ دیزگرب هّکم  تراما  هب  ار  وا  دش و  ّقفوم  راک  نیا  رد  هک  دهد  رییغت  دوب - هّکم  رد  فیرش  ماقم  مئاق  نیشناج و  ماگنه  نآ  رد  هک  نوع -»

تختیاپ يوس  هب  دـش و  راـنکرب  هناتـسآ  مکاـح  يوس  زا  داد  ماـجنا  زاـجح  رد  اـشاپ » تبار   » هک يروج  ملظ و  رثا  رب  یتدـم  زا  سپ  نکیل 
. دیدرگ دیعبت  سدور »  » هب شلاوما  یمامت  هرداصم  زا  سپ  دش و  هدناوخارف 

زا یخرب  نایم  رد  یـشروش  لاـس 1327 ، لاوش  هبنـشجنپ 18  زور  رد  هکنیا  ات  تشاد  تماقا  فئاط  رد  ناـنچمه  اـشاپ » یلع   » فیرـش اـما 
زا شروش  نیا  هک : دشیم  هتفگ  دندش ؛ هتـشک  نیفرط  زا  رفن  تسیب  دودح  رد  نآ  هجیتن  رد  هک  دمآ  شیپ  هفیلخ  نازابرـس  هّکم و  نامدرم 

. دوب هدمآ  دوجوب  اشاپ » یلع  فیرش   » يوس
عیاش هّکم  نامدرم  نایم  تشاد - تماقا  هناتسآ  رد  ماگنه  نآ  رد  هک  اشاپ -» هَّللادبع   » فیرش نییعت  هک  دوب  یلع  فیرش  لزع  مود  زور  رد 

ماگنه نآ  رد  هک  داتفا  نوع » نب  دمحم  نب  یلع   » دنزرف اشاپ » نیسح   » فیرش تسد  هب  هّکم  تراما  دیسر و  وا  توف  ربخ  سپـس  دیدرگ و 
هب شیوخ  هداوناخ  هارمه  هب  یلع »  » فیرـش دیـسر  هّکم  هب  هدربمان  هکیماگنه  تشاد  تماقا  هناتـسآ  رد  هک  دوب  لاس  تفه  تسیب و  تدـم 

. تسا هدنام  یقاب  اج  نآ  رد  نونک  ات  درک و  تماقا  رصم  رد  دیسر ، زئوس »  » هب هکینامز  درک و  تکرح  هناتسآ  يوس 
هب شروش  دصق  هک  یبرع  لیابق  یمامت  ادـتبا  دومن و  زاغآ  ار  هّکم  رب  تراما  ریظن  یب  یـششوک  یعـس و  تمه و  اب  نیـسح ،» فیرـش   » اما

اهههبج نیا  يوـس  هب  شنادـنزرف  زا  یکی  یهدـنامرف  هب  ار  نازابرـس  زا  یهورگ  هاـگ  اتـسار  نیا  رد  هک  درک  بوکرـس  دنتـشاد  ار  تـلود 
نیدب تشادیم و  لیسگ  رگید  ياههبج  يوس  هب  شرگید  دنزرف  یگدرکرس  هب  ار  نازابرـس  زا  رگید  یهورگ  لاح  نامه  ردو  داتـسرفیم 

. دومن امرفمکح  زاجح  رساترس  رب  ار  ّتینما  بیترت 
يدـیجم لایر  راهچ  تسیب و  هب  ار  عبنی »  » ات سپـس  هنیدـم و  هب  هّکم  زا  نارتش  هیارک  دزمتـسد  هک  دوب  نیا  وا  هدیدنـسپ  ياـهراک  زا  رگید 

هارمه هب  یلک  روطب  دیـسر . یغلبم  نینچ  هب  وا  فرط  زا  دـسرب  شیپ  نارود  رد  لایر  داـتفه  زا  شیب  هب  غلبم  نیا  هکنآ  زا  سپ  اریز  دـناسر 
دیناسر ناوارف  دوس  تلم  تلود و  هب  وا  هلیـسوب  دنوادخ  هک  دروآ  ناغمرا  هب  هنانابرهم  يراتفر  عطاق و  يرواد  تواضق ، لدع ، شتموکح ،

هکیتدم لوط  رد  بناجنیا  دراد . هاگن  دیؤم  ظوفحم و  ار  وا  شّدج  ّقحب  دنوادخ  هک  يوبن  فیرش  هداوناخ  زا  دوب  بسانم  ینیزگیاج  و 
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191 ص :
رد وا  متفای . هتسجرب  تافص  ياراد  میرک و  نابرهم ، يدرف  ار  وا  متشاد و  دروخرب  کیدزن  زا  وا  اب  دنتشاد ، تماقا  هّکم  رد  ویدخ  ترضح 

. دوب هتفرگربرد  ار  شدوجو  ياپاترس  بدا  تشاد و  هداشگ  ییور  مدرم ، اب  دروخرب 
« ریسع  » يوس هب  یسیردا »  » اب گنج  رد  ینامثع )  ) هّیلع تلود  يرای  کمک و  يارب  وا  ناهارمه  فیرـش و  يرجه ، لاس 1329  يادتبا  رد 

ناناملـسم نایم  يزیرنوخ  زا  دهد و  رارق  وا  تسد  هب  ار  نیبلا  تاذ  حالـصا  یلاعت  يراب  تاذ  هاگرد ، میراودیما  هک  دندمآرد . تکرح  هب 
. دشاب ناهج  ود  رد  وا  يارب  رابتعا  يزارفارس و  نیرتهب  دناوتیم  نیا  هک  دیامن ، يریگولج 

« دناهدرک تراما  هّکم  رب  نونک  ات  هّکم  حتف  نامز  زا  هک  یصاخشا  مان  لودج  »
. دیسر پاچ  هب  هّکم  رد  يرجه  لاس 1306  رد  هک  تسا  هیزاجح » همانلاس   » زا هتفرگرب  لودج  نیا 

مان ت ا
دیسا 08 نبباتع 

هثراح 13 نبزرحم 
ناعدج نب  ریمع  نب  ذفنق 

یعازخ ثراح  نب  عفان 
هریغم نب  ماشه  نب  صاع  نبدلاخ 

دلاخ نب  دمحا 
عفترم نب  قراط 

یشرق لفون  نب  ثراح 
هعیبر 24 نب  يّدع  نب  یلع 

یشرق لفون  نب  ثراح 
دیسأ نب  دلاخ  نب  هَّللادبع 
ماشه نب  صاع  نب  دلاخ 

یمرضح رماع  نب  هَّللادبع 
یعازخ ثراح  نب  عفان 

يراصنا 36 هداتقوبا 
سابع نب  مثق 
مان ت ا

نایفسوبا 39 نب  ۀبتع 
مکح نب  ناورم 
صاع نب  دیعس 

قدشأ هب  فورعم  دیعس  نبرمع 
یموزخم صاع  نب  دلاخ 

دیسأ نب  دلاخ  نب  هَّللادبع 
قدشأ 61 دیعس  نبورمع 
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نایفسوبا نب  ۀبتع  نبدیلو 
نایفس وبا  نب  دمحم  نب  نامثع 

یموزخم دلاخ  نب  ثراح 
باطخ نب  دیز  نب  نمحرلادبع 

مکح 64 نب  ییحی 
هّکم تفالخ   ) ماوعنبریبز نبهَّللادبع 

64 تشاد ). تسد  هب   73 لاس 64 - زا  ار 
یفقث 73 فسوی  نب  جاجح 

ناورم 75 نب  کلملادبع  نب  ۀملسم 
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192 ص :
مان ت ا

یموزخم دلاخ  نب  ثراح 
يرسق هَّللادبع  نبدلاخ 
ینانک همقلع  نب  عفان 

صاعلاوبأ نب  مکح  نب  ییحی 
ناورم 87 نب  زیزعلادبع  نب  رمع 

يرسق هَّللادبع  نب  دلاخ 
دواد 97 نب  ۀحلط 

نب دلاخ  نب  هَّللادبع  نب  زیزعلادبع 
نب هَّللادبع  نب  ۀحلط  نبدمحم  دیسا 

ضایع نب  ةورع  نمحرلادبع 
ۀمرخم نب  سیق  نب  هَّللادبع 

هَّللادبع نب  هَّللادیبع  نب  نامثع 
ۀقارس نب 

دلاخ 101 نب  هَّللادبع  نب  زیزعلادبع 
سیق 101 نب  كاحض  نب  نمحرلادبع 

هَّللادبع نب  دحاولادبع 
یموزخملیعامسانب ماشهنبمیهاربا 
یموزخملیعامسانب ماشه  نبدمحم 

ینانک هَّللادبع  نب  عفان 
یفقث 125 دمحم  نب  فسوی 

زیزعلادبع 126 نب  رمع  نب  زیزعلادبع 
کلملادبعنب نامیلسنب  دحاولادبع 

یجراخ هزمحوبا 
يدعس هیطعنب  دمحمنب  کلملادبع 

دیلو نب  دمحم  نب  ناورم 
يدعس هورع  نب  دیلو 

ناورم نب  کلملادبع  نبدمحم 
مان ت ا

سابع 132 نب  هَّللادبع  نب  یلع  نب  دواد 
نمحرلادبع نب  دیمحلادبع  نبرمع 

دبعم 136 نب  هَّللادبع  نب  سابع 
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یثراح هَّللادبع  نب  دایز 
یناسارخ یکتع  ۀیواعم  نب  مثیه 

ثرح 143 نب  هَّللادبع  نب  يرس 
هیواعم 145 نب  نسحلا  دمحم 

هَّللادبع نب  يرس 
هَّللادبع نب  یلع  نبدمصلادبع 

مامالا 147 میهاربا  نب  دمحم 
یلع 158 نب  دمحم  نب  ییحی  نب  میهاربا 

هَّللادبع نب  یلع  نب  نامیلس  نب  رفعج 
سابعلا 166 نب  مثق  نب  هَّللادیبع 

یلع نب  نیسح 
لیعامسا 169 نبدمحا 

يربرب دامح 
رفعج نب  نامیلس 

یلع 187 نب  دمحم  نب  سابعلا  نب  لضف 
هریغم نب  دیعس  نب  هَّللادبع  نب  دمحم 

یسوم نب  سابع 
مامالا دمحم  نب  سابع 

مثق نب  هَّللادبع 
یسوم نب  یلع 

یلع نب  دمحم  نب  یسیع  نب  یسوم 
یلع 191 نب  یسوم  نب  یسیع  نب  دواد 

رغصالا یلع  نب  نسحلا  نب  نیسح 
قداصلارفعج نب  دمحم  نب  یلع 
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193 ص :
مان ت ا

يدولج دیزی  نب  یسیع 
بیسم 202 نب  نوراه 

یلع نب  نودمح 
هلظنح نبدیزی 

مظاکلا 203 یسوم  نب  میهاربا 
هَّللادبع نب  نسحلا  نب  هَّللادیبع 

دمحم نب  سابعلا  نب  حلاص 
یلع نب  نامیلس  نب  هَّللادبع  نب  نامیلس 

روکذملا نامیلس  نبدمحم 
لهس نب  نسح 

نسحلا نب  هَّللادبع  نب  هَّللادیبع 
دمحم 218 نب  سابعلا  نب  حلاص 

یسکرچ ساشا 
یسیع نب  دواد  نبدمحم 

رفعج 232 نب  یسیع  نب  یلع 
دواد 239 نب  دمحم  نب  هَّللادبع 

هَّللادبع نب  نامیلس  نب  دمحم 
رصتنملا نب  دمحم 

یکرت حاتیا 
یسوم 247 نب  دمصلادبع 

لضف نبرفعج 
فسوی نب  لیعامسا 

نیعتسم 252 نب  سابع 
نیسحلا نب  رهاط  نبدمحم 

روصنم نبدمحأ  نب  یسیع 
یسیع نبدمحا  نبدمحم 

یمشاه نسحلا  نب  یلع 
مان ت ا

لکوتم 256 نب  ۀحلط  قفوم 
یسابع لیعامسا  نب  دمحم  نب  میهاربا 

یسیع نبدمحا  نب  دمحم  هریغموبا 
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دمحم نب  یسیعوبا 
نسح نب  سابع  نب  لضف 
قحسا نب  دمحم  نب  نوراه 

نولوط نبدمحا 
جاسلا یبأ  نبدمحم 

بلحم 279 نب  جع 
بلهم نبا 

مداخ سنؤم 
براحم 301 نبا 

لضفلاوبأ ظفاح 
یطمرق رهاطوبا 

دمحم رفعجوبا  فیرش  یضاق 
رفعجوبا نب  یسیع 

رفعج نب  نیسح  حوتفلاوبا 
رفعج 385 نب  نسح 

دوواد نب  بیطلاوبا 
رفعج 430 نب  نسح  نب  دمحم  فیرش 
دمحم 455 نب  رفعج  نبدمحم  فیرش 

دمحم 484 نب  مساق  فیرش 
مساق 518 نب  هتیلف  فیرش 
هتیلف 527 نب  مشاه  فیرش 

549 نیدلاةدمع »  » هب بقلم  مساق  فیرش 
557 نیدلابطق »  » هب بقلم  یسیع  فیرش 

هتیلف 570 نب  کلام  فیرش 
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194 ص :
مان ت ا

مساق فیرش 
یسیع نیدلابطق  فیرش 

یسیع 570 نبدواد  فیرش 
یسیع 571 نبرثکم  فیرش 

انهم نبمساق  فیرش 
یسیع 587 نبرثکم  فیرش 

انهم نب  مساق  فیرش 
یسیع نبرکب  فیرش 

رثکم نبدمحم  فیرش 
سیردا 597 نب  ةداتق  فیرش 

یسوم نب  رئاثدمحم  نب  هَّللادبع 
نسح نب  ینثم 

هداتق 617 نب  نسح  فیرش 
لوسر 619 نب  رمع  نب  یلع  نیدلارون 

دوعسم 626 نب  توقای  نیدلامراص 
زا 630 ار  تراما  راب  نیدنچ  ود  نیا  هک  هداتق  نب  حجار  یکرت و  نیکتغط 

652 دنتفرگ . رگیدکی 
هداتق نب  یلع  نب  نسح  فیرش 

هداتق 652 نب  نسح  نبزامج  فیرش 
هداتق 652 نب  حجار  فیرش 

هداتق 652 نب  حجار  نب  مناغ  فیرش 
هداتق نب  یلع  یمنوبا  فیرش 

ینیسح 688 ۀحیش  نبزامج  فیرش 
هداتق نب  یلع  یمنوبا  فیرش 

ترامارابنیدنچ 701 ودنیا  ۀثیمرو  هضیمح 
. دنتفرگ تسد  هب  ییاهنت  زین  مه و  اب  ار 

ثیغلاوبا هفیطع و 
مان ت ا

ود 740 نیا  هثیمر  نادنزرف  نالجع  هبقث و 
دندیسر تراما  هب  راب  نیدنچ 

هفیطعنب 764 دمحمو  هثیمر  نبدنس  فیرش 
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نالجع 765 نب  دمحا  فیرش 
سماغم نب  نانع  فیرش 

لیقع دمحا و  نانع و  فیرش 
نالجع 789 نب  یلع  فیرش 

نالجع 797 نب  دمحم  فیرش 
نالجع 809 نب  نسح  فیرش 

نالجع 818 نبدمحم  نب  هثیمر  فیرش 
نالجع 821 نب  نسح  فیرش 
نسح 821 نب  تاکرب  فیرش 

سماغم 827 نب  نانع  نب  یلع  فیرش 
نالجع 828 نب  نسح  فیرش 

نالجع 845 نب  نسح  نب  یلع  فیرش 
نسحلا 847 نب  مساقلاوبا  فیرش 

نالجع 851 نب  نسحلا  نب  تاکرب  فیرش 
تاکرب 859 نب  دمحم  فیرش 

شردارب دمحم و  نب  تاکرب  فیرش 
تاکرب نب  دمحم  نب  عازه  فیرش 

تاکرب نب  دمحم  نب  دمحا  فیرش 
دمحم نب  تاکرب  فیرش 
دمحم نب  هضیمح  فیرش 

شردارب 910 دمحم و  نب  تاکرب  فیرش 
دمحمشدنزرف هارمههب  تاکرب  فیرش 

شدنزرف ودو  دمحمنب  تاکرب  فیرش 
تاکرب 931 نب  دمحم  نب  یمنوبا  فیرش 

یمنیبا 1003 نب  نسح  فیرش 
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195 ص :
مان ت ا

نسح 1010 نب  بلاطوبا  فیرش 
نسح 1012 نب  سیردا  فیرش 

سیردإ 1034 هدازردارب  نسحم  فیرش 
بلطملادبع 1037 نب  دمحا  فیرش 

سیردا 1039 نب  دوعسم  فیرش 
نسح 1040 نب  هَّللادبع  فیرش 

دیز 1041 هارمه  هب  هَّللادبع  نب  دمحم  فیرش 
بلطملادبع 1041 نب  یمان  فیرش 

نسحم 1042 نب  دیز  فیرش 
دیز 1077 نب  دعس  فیرش 

دمحم 1083 نب  تاکرب  فیرش 
تاکرب 1094 نب  دیعس  فیرش 

دیز 1095 نب  دمحا  فیرش 
دیز 1099 نب  دعس  نب  دیعس  فیرش 

بلاغ 1099 نب  دمحا  فیرش 
نیسح 1101 نب  نسحم  فیرش 

دعس 1103 نب  دیعس  فیرش 
دمحا 1113 نب  نسحملادبع  فیرش 

دیز 1113 نب  دعس  فیرش 
دمحم 1113 نب  میرکلادبع  فیرش 

دعس 1116 نب  دیعس  فیرش 
دیعس 1129 نب  هَّللادبع  فیرش 
تاکرب 1130 نب  ییحی  فیرش 
دمحا 1132 نب  كرابم  فیرش 
دیعس 1136 نب  هَّللادبع  فیرش 

هَّللادبع 1143 نب  دمحم  فیرش 
دیعس 1145 نب  دوعسم  فیرش 

هَّللادبع 1145 نب  دمحم  فیرش 
دیعس 1146 نب  دوعسم  فیرش 

مان ت ا
دیعس 1165 نب  دعاسم  فیرش 
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دیعس 1172 نبرفعج  فیرش 
دیعس 1173 نب  دعاسم  فیرش 
دیعس 1184 نب  هَّللادبع  فیرش 

دیعس 1184 نب  دمحا  فیرش 
نسح 1184 نب  هَّللادبع  فیرش 

دیعس 1184 نب  دمحا  فیرش 
دعاسم 1186 نب  رورس  فیرش 

دعاسم 1202 نب  نیعملادبع  فیرش 
دعاسم 1202 نب  بلاغ  فیرش 
رورس 1228 نب  ییحی  فیرش 

نیعملادبع 1242 نب  دمحم  فیرش 
بلاغ 1267 نب  بلطملادبع  فیرش 
نیعملادبع 1272 نب  دمحم  فیرش 

دنزرف 1274 اشاپ  هَّللادبع  فیرش 
نوع نبدمحم 

اشاپ 1294 نیسح  فیرش 
بلاغ 1297 نب  بلطملادبع  فیرش 

دمحم 1299 دنزرف  قیفرلا  نوع  فیرش 
نوع نبا 

هَّللادبع 1323 دنزرف  اشاپ  یلع  فیرش 
دمحم 1327 دنزرف  اشاپ  هلالادبع  فیرش 

نوع نبا 
دنزرف یلع  نبا  اشاپ  نیسح  فیرش 

نوع 1327 نب  دمحم 
. دراد توافت  تسا  هدمآ  خیراوت  رگید  نیمرحلا و  ةآرم  باتک  رد  هچنآ  اب  لودج  رد  هدش  دای  دارفا  زا  یخرب  مان 
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زاجح رد  یلعدمحم  نایباّهو و 

زا یخرب  دزن  هّکم  رد  هک  وا  دوب . باهولادـبع » نبدـمحم   » يو ماـن  هک  دومن  روـهظ  دـجن »  » هیداـب بارعا  زا  يدرم  يرجه  لاس 1142  رد 
. تخادرپ نآ  غیلبت  هب  دروآ و  دوجوب  مالسا  نید  رد  ار  یتعدب  دوب ، هتخومآ  ار  یمولع  ناگرزب  املع و 

برع ياه  عمجت  لیابق و  نایم  رد  وا  تشاد . یناوارف  ّولغ  دراوم  یخرب  رد  هاگ  دوب و  لبنح » نبدـمحا   » تاداقتعا زا  رتدـیدش  وا  تاـیرظن 
ات دنداهن  شیازفا  هب  ور  وا  ناوریپ  نانچمه  دنتـسویپ و  ودب  یناوارف  عمج  هکیروطب  دومنیم  هضرع  نانآ  رب  ار  دوخ  هدیقع  درک و  تکرح 

. دنتشاد میب  وا  زا  هیداب  نامدرم  دندروآ و  دوجوب  یتردق  دوخ  يارب  هک  اجنآ 
« دیز نبدیعـس  نبدوعـسم   » هّکم ِفیرـش  يوس  هب  ار  شیوخ  ناوریپ  زا  رفن  تسیب  باهولادبع » ، » دـیدرگ کیدزن  جـح  ياههام  هکیماگنه 

. دومن هضرع  وا  رب  ار  دوخ  بهذم  و  هداتسرف .
یگمه يو  روتـسد  هب  دـمآ و  شیپ  تفلاـخم  رد  زا  ناـنآ  اـب  فیرـش  نکیل  ددرگ . فرـشم  جـح  هب  هک  دوـمن  تساوـخرد  وا  زا  نینچمه 

علّطم نایرج  زا  ار  اهنآ  دیناسر و  اه  یباهو  زکرم  هّیعرد »  » هب ار  دوخ  تخیرگ و  نانآ  نایم  زا  یصخش  دندش . هدنکفا  نادنز  هب  ریگتسد و 
هک دوب  هّکم  ریما  بلاغ »  » فیرش لاس  نیمه  رد  دندربیم . رس  هب  جح  تیعونمم  رد  هورگ  نیا  يرجه  لاس 1205  ات  نآ  زا  سپ  دینادرگ .
لاس رد  باهولادبع » نبدـمحم   » هکنیا اب  دـندیدرگ و  گنج  ریگرد  وا  اب  هجیتن  رد  درکن و  تقفاوم  نکیل  دـندومن  جـح  تساوخرد  وا  زا 

دودـح رد  نامز  تدـم  نیا  رد  هک  دـنداد  همادا  يریگرد  گنج و  هب  يرجه  لاس 1213  ات  وا  ناوریپ  ناـنچمه  تشذـگرد  يرجه   1207
هب هک  گـنج  نیرخآ  رد  نکیل  دـندیدرگ ، ور  هبور  تسکـش  اـب  ناـیباهو  اـهگنج  نیا  یماـمت  رد  هک  داد  خر  ناـنآ  ناـیم  گـنج  هدزناـپ 

. دیدرگ نانآ  بیصن  يراکشآ  يزوریپ  دش  فورعم  همرخلاةوزغ » »
نایباّهو کمک  هب  هدربمان  تفریذپ ، تروص  هیعرد  ریما  دوعس » نبدمحم  نبزیزعلادبع   » و بلاغ »  » فیرش نایم  یحلص  نامیپ  لاس  نیا  رد 

هک تشاد  رظن  رد  تساوخ و  اپب 
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فارطا مامت  دوب  کیدزن  یتح  هک  دومن  تفرـشیپ  ناـنچنآ  زین  هنیمز  نیا  رد  دـهد و  شرتسگ  ار  شیوخ  ذوفن  تحت  نیمزرـس  هلیـسونیدب 

جح اـب  فیرـش  زین  دـیدرگ و  نّیعم  نیفرط  زا  کـی  ره  طلـست  هقطنم  دودـح  حلـص  ناـمیپ  نیا  رد  دروآرد ؛ ذوـفن  ریز  هب  ار  برعلاةریزج 
. دومن تقفاوم  يرجه  لاس 1214  رد  نایباّهو 

شیوخ نارای  زا  یهوبنا  اب  زین  لاس 1215  رد  هدربمان  نینچمه  دندرازگ ؛ جح  دوخ  ناوارف  ناوریپ  هارمه  هب  زیزعلادبع » نبدوعـس   » نیاربانب
نیا دـیدرگ ، نانآ  نایم  گنج  هب  رجنم  هک  دـمآ  شیپ  یفـالتخا  فیرـش  بارعا  وا و  ناـیم  جـح  نیا  زا  دـعب  درازگ . جـح  دـمآ و  هّکم  هب 

رب دوعس » نبا  ، » تسویپ عوقوب  يرجه  لاس 1217  هک  گنج  نیرخآ  رد  هک  دیدرگ  رجنم  نیفرط  نایم  گنج  هدزیـس  دودح  هب  اهیریگرد 
. دروآ گنچ  هب  ار  اج  نآ  درک و  هبلغ  فئاط 

رد نینچمه  دنتخیرگ ؛ هّدج  هب  اشاپ » فیرش   » یلاو هارمه  هب  دیسرت و  بلاغ »  » فیرـش نایجاح  ندش  قّرفتم  زا  سپ  لاس  نیا  رد  نینچمه 
. دنتشادن رارقتسا  نایباهو  میب  زا  زین  هّکم  نامدرم  ماگنه  نیا 

درک و تساوخرد  وا  زا  ار  مارحلا  هَّللا  تیب  ناگیاسمه  ِناما  همان  نآ  رد  تشون و  دوعـس  هب  ياهمان  سپـس  دعاسم » نب  نیعملادبع   » فیرش
وا يارب  هّکم  فارـشا  اـملع و  زا  یناـگرزب  هارمه  هب  ار  هماـن  نآ  يو  دوـمن . دادـملق  هّکم  رب  وا  لـماع  ار  دوـخ  وا  يوریپ  زا  دـیکأت  نـمض 
وا اب  شبهذم  زا  يوریپ  تعاطا و  رد  دندرک و  تاقالم  دوعس  اب  هکم ) یلزنم  ود  رد  عقاو  « ) لیسلا يداو   » رد فیرش  ناگداتـسرف  داتـسرف .

: تشون نینچ  نیا  نانآ  يارب  ار  ياهمان  ناما  کچوک  يا  هقرو  رب  زین  دوعس  دنتسب . نامیپ 
يدهلا عّبتا  نم  یلع  مالّسلا  ناطلسلا ، یـضاق  تاوغألا و  املعلاو و  هّکم  لهأ  ۀفاک  یلإ  زیزعلادبع  نب  دوعـس  نم  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  »
ْمُکَْنَیبَو اَنَْنَیب  ٍءاَوَس  ٍۀَِملَک  َیلِإ  اَْولاَعَت  ِباَتِْکلا  َلْهَأ  اَی  هلوسرو . هَّللا  نیدل  مکوعدن  اّمنإ  هنمأب ، نونمآ  همرح  ناّکـس  هَّللا و  ناریج  متنأف  دعب  اّمأ 

هَّللا هجو  یف  متنأف  َنوُِملْسُم (1)  اَّنَِأب  اوُدَهْشا  اُولوُقَف  اْوَّلََوت  ْنِإَف  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ًابَابْرَأ  ًاضَْعب  اَنُضَْعب  َذِخَّتَی  َالَو  ًاْئیَـش  ِِهب  َكِرُْـشن  َالَو  َهَّللا  اَّلِإ  َُدبْعَن  اَّلَأ 
زیزعلادبع نب  دوعس  نیملسملا  ریمأ  هجو  و 

64 نارمع ، لآ  - 1
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(1) مالسلاو .» هلوسر  هَّللا و  عاطأ  ام  اوعیطأو  هل  اوعمساف  دعاسم  نب  نیعملادبع  مکریمأو 

يارب ارنآ  نتم  تفر و  ربنم  يالاب  رب  نایکلام  یتفم  داتسرف و  هّکم  هب  يرجه  لاس 1218  مرحم  متفه  هعمج  زور  رد  ار  همان  ناما  نیا  دوعس 
. دندومن تعاطا  وا  زا  زین  هّکم  نامدرم  سپس  دومن ؛ تئارق  همه 

دصکی دودح  رد  هدروآ و  ياج  هب  ار  یعـس  فاوط و  دش و  دراو  هّکم  هب  دوب  هدرک  نت  هب  مارحا  سابل  هک  یلاح  رد  دوعـس »  » دعب زور  رد 
رب دمآ و  مارحلادجـسم  هب  اددجم  دعب  زور  تفر . دوب  هدش  عقاو  بصحم »  » لحم رد  هک  فیرـش  غاب  يوس  هب  سپـس  دومن . ینابرق  ار  رتش 
زور رد  سپس  دندومن . تعیب  وا  اب  ًاددجم  هّکم  نامدرم  نآ  زا  سپ  هک  دومن  داریا  مدرم  نایم  رد  ار  يا  هبطخ  داتسیا و  افص  هطقن  نیرتالاب 

ناریو دوب  هلمج  نآ  زا  زین  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  دـبنگ  هک  ار  یلعم »  » رد دوجوم  ياهدـبنگ  یمامت  هک  داد  نامرف  هدربماـن  دـعب 
. ددرگ

نینچمه دومن  مدهنم  زین  ار  مالسلا (2)  هیلع  یلع  ترـضح  رکبوبا و  دلوت  هاگیاج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دلوت  هاگیاج  دبنگ  سپس 
زامن سپ  نیا  زا  دروآ و  لمع  هب  يریگولج  مارحلادجـسم  رد  تعامج  زامن  رارکت  زا  دـننکن و  اعد  ناذا  زا  سپ  اـهنذؤم  هک  داد  روتـسد 

« دوعـس . » دنراد اپب  تعامج  هب  مه  اب  یگمه  ار  اشع  زامن  دوش و  هماقا  یفنح ، برغم  یلبنح و  رـصع  یکلام ، رهظ  یعفاش ، تماما  هب  حبص 
ار بلاغ »  » فیرش يریگتسد  دصق  رفس  نیا  رد  درک و  تکرح  هّدج  يوس  هب  دوخ  هارمه  نازابرس  اب  هکم ، رد  تماقا  زور  هدراهچ  زا  سپ 

. تشاد

یـضاق اه و  هجاوخ  املع ، هکم ، نامدرم  یمامت  هب  زیزعلادـبع  نب  دوعـس  زا  ناـبرهم ، هدـنیاشخب  راـگدرورپ  ماـنب  : » دوعـس هماـن  همجرت  - 1
دیتسه وا  نما  هب  نمیا  وا  نما  مرح  نینکاس  راگدرورپ و  ناگیاسمه  امش  دعب  اما  دنا . هدروآ  يور  تسار  هار  هب  هکینانآ  رب  مالـس  ناطلس ،

رارق امـش  ام و  نیب  رد  هک  هملک  کی  رد  دـییایب  باتک  لها  يا  مینکیم  توعد  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ادـخ و  نید  هب  ار  امـش  اـم 
تداهـش دـییوگب  دـیدرک  يوریپ  رگا  سپ  دـهدن ، رارق  باـبرا  دوخ  يارب  ادـخ ، زا  ریغ  هب  هک : تسا  نیا  هملک  نآ  میدرگ و  عـمج  دراد .

. میتسه ناملسم  ام  هک  میهدیم 
لوبق ار  وا  تاروتـسد  سپ  دیتسه ، دعاسم  نب  نیعملادبع  دوخ  ریما  زیزعلادبع و  نبدوعـسم  ناناملـسم  ریما  دوخ و  يادخ  هاگـشیپ  رد  امش 

. مالسلاو دییامن . تعاطا  هداد  نامرف  وا  لوسر  ادخ و  هک  هچنآ  زا  هدرک و 
« مجرتم . » دندیدرگ دلوتم  هبعک  نورد  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نایعیش  ام  داقتعا  خیرات و  هتفگ  هب  - 2
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درب شیپ  زا  يراک  تسناوتن  يو  عفادـم  ياـهورین  نیعفادـم و  راـصح  ماکحتـسا  تلع  هب  نکیل  درک  هرـصاحم  زور  نیدـنچ  ار  فیرـش  وا 

. دومن كرت  قرش  يوس  هب  ار  هّدج  نیاربانب 
فیرـش يوس  زا  یتفلاخم  هکنآ  نودـب  هنادـنمزوریپ و  درک و  تکرح  هّکم  يوس  هب  لوالاعیبر  هام  ناـیاپ  رد  بلاـغ »  » فیرـش نآ  زا  سپ 

. دیدرگ هّکم  دراو  دریگ ، تروص  نیعملادبع » »
لاس هدعقلا  يذ  هام  ات  نایباهو  نانآ و  نایم  گنج  دـندیدرگ و  نامیپ  مه  وا  اب  دـندروآ و  وا  يوس  هب  ور  یگمه  لیابق  ياسؤر  ناگرزب و 

يادا يارب  اـهنت  ناـیباّهو  نآ ، قـبط  رب  هک  تفرگ  تروـص  ناـیباّهو  وا و  ناـیم  یحلـص  ناـمیپ  ماـگنه  نیا  رد  تفاـی . همادا  يرجه   1220
دوخ هراومه  نایباّهو  میب  زا  بلاغ »  » فیرـش نایم  نیا  رد  دندرگزاب . شیوخ  راید  هب  سپـس  دنوش و  دراو  هّکم  هب  دنناوتیم  جح  کسانم 

ياهرازم ياهدـبنگ  هدـنام  یقاب  ات  دادیم  روتـسد  هاگ  هکیروطب  دومنیم  رهاظت  نانآ  بهذـم  داقتعا و  هب  درکیم و  کـیدزن  ناـنآ  هب  ار 
. دنیامن ناریو  ار  هّدج  هّکم و  رد  ناحلاص 

رد دادیم . ماجنا  زین  ار  نایباّهو  لامعا  زا  يرگید  دراوم  دنهد و  ادن  اعد  مالس و  نودب  ار  ناذا  هک  دادیم  روتسد  اهنذؤم  هب  هکنآ  رگید  و 
نآ رد  هک  لمحم  نیا  داد  رارق  یطورـش  زین  یماش  لمحم  يارب  دیـشک و  شتآ  هب  هّکم  رد  ار  يرـصم  لمحم  دوعـس »  » يرجه لاس 1221 
رفس سپ  نآ  زا  نیاربانب  دنتشگ . زاب  شیوخ  راید  هب  جح  کسانم  ماجنا  نودب  درکن و  لوبق  ار  اهنآ  يو  هک  دوب  ییاه  هیده  لماح  ماگنه 

هنیدم رد  يوبن  فیرش  هرجح  رد  هک  ار  یگنس  نارگ  تارهاوج  یمامت  دوعس »  » هک دوب  لاس  نیا  رد  دیدرگ و  عطق  هّکم  هب  لمحم  ود  نیا 
. دروآرد شیوخ  فرصت  هب  تشاد  رارق  هرونم 

ار نیفیرـش  نیمرح  نایاپ  رد  و  دومن . جارخا  دندوب - هدیدرگ  نییعت  ینامثع )  ) هّیلع تلود  يوس  زا  هک  ار - هنیدـم  هّکم و  یـضاق  نینچمه 
. دروآرد دوخ  يدادبتسا  قلطم و  ذوفن  ریز 

نایباّهو اب  گنج  يارب  ار  دوخ  نازابرـس  اشاپ » یلعدـمحم   » داد روتـسد  دـیدرگ  هاگآ  نایرج  نیا  زا  ینامثع )  ) دومحم ناطلـس  هکیماگنه 
لاس 1220 هب  رـصم  رد  يو  ندیـسر  تردق  هب  زا  سپ  اریز  دروآرد . ارجا  هلحرم  هب  ار  نامرف  نیا  راک  زاغآ  رد  تسناوتن  نکیل  دنک . اّیهم 

يورین تیوقت  هجدوب و  یلخاد و  روما  ندرک  مظنم  رد  ار  دوخ  زور  بش و  يرجه 
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درک و زّهجم  اشاپ » نوسوط   » شدنزرف یهدنامرف  هب  ار  یشترا  دیدرگ  رداص  ًاددجم  هفیلخ  نامرف  هکیماگنه  دوب . هدومن  فرص  نآ  یماظن 

هنوگچیه نودـب  عبنی »  » فرـصت زا  سپ  هلمح  نیا  رد  داتفا  قافتا  يرجه  لاس 1226  ناضمر  رد  یشکرکشل  نیا  داتـسرف ؛ عبنی »  » يوس هب 
يوس زا  هک  فیاط  مکاح  یفیاضم -» نامثع   » نانآ و نایم  يریگرد  ناکم  نیا  رد  دـنتفر . شیپ  نآ  زا  دـعب  یّتح  و  ءارفـص »  » اـت یلکـشم 

. تفرگرد دوب - هدیدرگ  نییعت  دوعس » »
« ریصق  » هب نوسوط »  » هکنانچنآ دیشاپ ، مه  زا  نانآ  ِعمج  داد و  تسکش  ار  رصم  شترا  تشاد  هارمه  ار  نایباّهو  زا  يرامش  یب  عمج  هک  وا 

. دنام یقاب  ردپ  روتسد  راظتنا  هب  اجنآ  رد  تفر و 
روتسد زین  اشاپ » نوسوط   » هب داتسرف و  عبنی »  » يوس هب  ایرد  هار  زا  درک و  هدامآ  ار  يرگید  هاپس  یلعدمحم »  » يرجه لاس 1227  مرحم  رد 

هار زا  رادحلس » اغآ  حلاص   » یهدنامرف هب  درک و  هدامآ  ار  يرگید  هاپـس  رفـص  هام  رد  دیامن . يربهر  ار  نانآ  دورب و  اهنآ  يوس  هب  هک  داد 
اج نآ  رد  داتسرفیم و  عبنی »  » هب ایرد  یکشخ و  هار  زا  ار  دوخ  یگنج  ریاخذ  نازابرس و  نانچمه  سپ  نآ  زا  داتسرف . راید  نیا  هب  یکشخ 

دـشیم و راتـساوخ  ار  وا  رظن  فلتخم  لیاسم  رد  تشاد و  هبتاکم  فیرـش  اب  زین  نوسوط »  » ماـگنه نیا  رد  دروآ . دوجو  هب  یمیظع  يورین 
دورو ماگنه  هب  داتـسرف و  کیپ  برح »  » ناگرزب يوس  هب  هک  دوب  نیا  يو  تامادقا  زا  یکی  نینچمه  تخاسیم . یلمع  ار  وا  ياهییامنهار 

تکرح وا  تمدـخ  رد  یگمه  سپـس  داد و  رارق  نانآ  رایتخا  رد  یناوارف  ياهتعلخ  لاوما و  دروآ و  لمعب  نانآ  زا  یمرگ  لابقتـسا  اـهنآ 
رد هک  ینایرکشل  زا  رگید  یهورگ  دندومن . جارخا  رهش  نآ  زا  ار  نایباّهو  هیلک  دنتشگ و  دراو  هرونم  هنیدم  هب  هدعقلايذ  هام  رد  دندرک و 

نازابرـس هکیماگنه  دندیدرگ . دراو  رهـش  نادب  یتمحازم  هنوگچیه  نودب  دنداهن و  هّدج »  » يوس هب  ور  ایرد  هار  زا  دنتـشاد  روضح  عبنی » »
. دندومن یلاخ  ار  اههعلق  هدرک و  كرت  ار  هّکم  دنتفای  عالطا  يزوریپ  نیا  زا  یباّهو 

يوس زا  ناوارف  میرکت  مارتـحا و  اـب  رهـش  نآ  هب  دورو  ماـگنه  هب  دـندرک و  تمیزع  هّکم  هب  هّدـج  زا  يرـصم ، نازابرـس  زا  یهورگ  سپس 
هب ربخ  نیا  هکیماگنه  دندروآرد و  شیوخ  فرصت  هب  ار  اه  هعلق  هیلک  دورو  زا  سپ  زین  نانآ  دنتفرگ . رارق  لابقتسا  دروم  بلاغ » فیرـش  »

نآ زا  دنتفگ . كرت  هیعرد »  » يوس هب  ار  اجنآ  یگمه  دیسر  فئاط  رد  رقتسم  یباّهو  نازابرس  شوگ 
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زور جنپ  تدم  هب  هرهاق  اشاپ » یلعدمحم   » نامرف هب  دیـسر و  رـصم  هب  هکم »  » و هّدج »  » هرّونم هنیدم  رب  يرـصم  نازابرـس  يزوریپ  ربخ  سپ 

هب يرگید  هرهچ  هناتسآ ، زور  نیا  رد  دومن ، هاگآ  هنادنمزوریپ  حتف  نیا  زا  ار  وا  داتسرف و  هفیلخ  يوس  هب  ار  یکیپ  سپس  هدیدرگ و  نیذآ 
. دوب هتفرگ  دوخ 

رد اشاپ » یلعدمحم  . » دیدرگ يو  نیـشناج  هَّللادبع »  » شدنزرف و  تشذگرد . هیعرد »  » رد دوعـس »  » يرجه لاس 1228  یناثلا  عیبر  هاـم  رد 
هک بلاغ » فیرـش   » يوس زا  دـش و  دراو  هّدـج  هب  شرفـس  نایاپ  رد  دومن و  تمیزع  زاجح  يوس  هب  رـصم  زا  لاس  نامه  لاوش  مهدراهچ 

. تفرگ رارق  مارتحا  دروم  دوب  هدمآ  رهش  نیا  هب  وا  زا  لابقتسا  يارب 
حلـص ياـضاقت  وا  زا  دـندمآ و  يو  دزن  هب  دوعـس » نبا   » يوس زا  یهورگ  هک  دوب  هتـشذگن  هّدـج  رد  یلعدـمحم »  » تماـقا زا  يزور  دـنچ 

دنزادرپب و ار  نونک  ات  اهگنج  زاغآ  زا  هدـش  جرخ  ياه  هنیزه  یمامت  هکنآ  رب  طورـشم  درک  لوبق  ار  نانآ  ياضاقت  یلع  دـمحم  دـندومن .
شیاـمن هب  ار  شیوخ  تردـق  مظن و  هورگ  نیا  ربارب  رد  یلعدـمحم  نایرکـشل  دـعب  زور  دوش . رـضاح  حلـص  ياـضما  يارب  ًاصخـش  دوخ 

« بلاغ فیرـش   » هک یلاح  رد  یلعدمحم  سپـس  تخادنا ؛ میب  سرت و  هب  ار  یباّهو  هورگ  نایرکـشل ، مظن  تاکرح و  هکنانچنآ  دـندراذگ 
« هیماـش  » رد عقاو  فاقـس »  » هناـخ رد  اـشاپ » نوسوط  . » دـیدرگ دراو  یبـطرق »  » هناـخ هب  درک و  تکرح  هّکم  يوس  هب  دوب  وا  باـکر  رد  زین 
هک تشاد  رظن  رد  یلعدمحم  نوچ  دنتشاد ، همهاو  میب و  يرگید  زا  کی  ره  لاح  نیا  رد  زین  بلاغ »  » فیرـش و  یلعدمحم » . » دش رقتـسم 

نیا دیامن . ریگتسد  ار  شنادنزرف  و  بلاغ »  » فیرش اشاپ ،» نوسوط   » شدنزرف هک  داد  نامرف  نیاربانب  دیامن . یلاخ  دوخ  يارب  اهنت  ار  هنیمز 
هب اـج  نآ  زا  رـصم و  هـب  ادـتبا  ار  شنادـنزرف  فیرـش و  سپــس  تفریذـپ . تروـص  يرجه  لاـس 1228  هدـعقلايذ  رخاوا  رد  يریگتـسد 

. دیدرگ يو  نیزگیاج  یلعدمحم  يوس  زا  رورس » نب  ییحی   » فیرش دومن و  دیعبت   (1) کینالس » »
نامیپ دندرکیم و  یچیپرـس  وا  زا  هک  ار  یلیابق  تشامگ و  تمه  رهـش  نآ  بیترت  مظن و  هب  تشاد و  تماقا  هّکم  رد  نانچمه  یلعدمحم 

رد جح  هضیرف  ماجنا  زا  سپ  دروآرد . شیوخ  تعاطا  هب  ار  همه  درک و  بوکرس  دوخ  نازابرس  هلیسوب  دندوب  هدرک  ضقن  ار  وا 

« مجرتم . » تسا هتشاد  رارق  ناینامثع  تلود  ذوفن  ریز  رد  ماگنه  نآ  رد  هک  نانوی  رد  يرهش  کینالس  - 1
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«، هبرت  » رب یلعدـمحم  گنج  نآ  هجیتن  رد  هک  داد  خر  یگنج  يرجه  لاس 1230  زاغآ  اب  نامزمه  نایباّهو  وا و  ناـیم  يرجه ، لاس 1229 

ناونع هب  ار  یـصخش  نآ  روما  اهراک و  میظنت  زا  سپ  تفاییم  تسد  هک  یتمـسق  ره  رب  هراومه  وا  تفای . تسد  ریـسع »  » و هشیب » «، » هنیر »
هاـم رد  هکنیا  اـت  درکیم  تکرح  برعلاةریزج  رد  رگید  ياهقطنم  يوـس  هب  ياهقطنم  زا  ناـنچمه  دوـمنیم و  نـییعت  ناـکم  نآ  يارب  ریما 

تحلصم هک  نارگید - فارشا و  زا  یناوارف  دادعت  يارب  ار  يا  هژیو  يرمتسم  قوقح و  هکنآ  زا  سپ  يو  تشگزاب . هّکم  هب  لوالا  يدامج 
اشاپ نیسح   » نییعت زا  سپ  يو  ددرگیم . تخادرپ  دارفا  نآ  نادنزرف  يارب  نانچمه  زین  يرمتـسم  نیا  داد ؛ رارق  دومنیم - ءاضتقا  یمومع 
. دیدرگزاب رصم  يوس  هب  زاجح ، یماظن  ياهورین  ّلک  هدنامرف  ناونعب  اشاپ » نوسوط   » شدنزرف نییعت  هّکم و  یلاو  ناونعب  یطو » ءانرالا 
گنج زا  تسد  نویباّهو  دادرارق  نیا  هیاپ  رب  هک  دومن  اضما  دوعس » نب  هَّللادبع   » اب یحلص  دادرارق  اشاپ » نوسوط  ، » لاس نیا  نابعش  هام  رد 

يوس هب  ار  شیوخ  موـق  ناـگرزب  زا  یتأـیه  دوعـس » نبا   » ساـسا نیا  رب  دـنتفریذپ . ار  زاـجح  رب  ناـنآ  تموـکح  دندیـشک و  يزیرنوـخ  و 
. دومن دیکأت  نامیپ  دهع و  رب  وا  اب  داتسرف و  نوسوط » »

رد اشاپ » نوسوط  . » دومنیمن رادیاپ  وا  رظن  رد  حلص  نیا  هک  نیااب  داتسرف  شردپ  دزن  رصم  هب  ار  دوعس » نبا   » ناگداتـسرف نوسوط ، سپس 
نیذآ رایـسب  رهـش  وا ، دورو  ماگنه  تشگزاب ؛ رـصم  هب  هجحلايذ  هام  رد  ردـپ  روتـسد  هب  سپـس  هدـنام و  یقاب  زاجح  رد  هدـعقلا  يذ  هام 
یقاب رـصم  رد  نانچمه  اشاپ  نوسوط  دوب . هدمآ  ایندب  زین  لوا » ياشاپ  سابع   » شدـنزرف رـصم ، زا  وا  تبیغ  ماگنه  رد  نوچ  دوب ، هدـیدرگ 

. تشذگرد نوعاط  يرامیب  هب  یگلاس  تسیب  نس  رد  يرجه  لاس 1231  رد  هکنیا  ات  دنام 
هارمه يو  داتـسرف . زاجح  هب  نویباّهو ، رثا  ندرک  دوبان  وحم و  يارب  ار  اـشاپ » میهاربا   » شدـنزرف يرجه  لاس 1232  مرحم  رد  یلعدـمحم 

وا و ناـیم  دیـسر ، ناـنرم »  » ماـنب یناـکم  هب  هکیماـگنه  دومن ، تمیزع  هیعرد »  » يوس هب  اـج  نآ  زا  درک و  تکرح  هّکم  هب  یهوـبنا  رکـشل 
. تفریذپ نایاپ  وا  يزوریپ  هب  هک  تفرگرد  یتخس  گنج  نایباّهو 

دمآرد تکرح  هب  هیعرد »  » يوس هب  سپس  تفای  تسد  زین  ءارقش »  » رهش رب  نآ  زا  سپ 
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تفای و تسد  يو  رب  یتخس  گنج  زا  سپ  يرجه  لاس 1233  هدعقلايذ  رد  داد و  رارق  هرصاحم  رد  اجنآ  رد  ار  دوعـس » نب  هَّللادبع   » هک
ار نانآ  رهش  هکنآ  زا  سپ  دومن ؛ ریگتسد  شنایفارطا  هداوناخ و  نادنزرف و  زا  يرایسب  دادعت  هارمه  هب  ار  نایباّهو  ریما  دوعـس » نب  هَّللادبع  »

نیذآ ار  هرهاق  داد  روتسد  دیسر  یلعدمحم  هب  يزوریپ  نیا  ربخ  هکیماگنه  داد . تکرح  رـصم  يوس  هب  ار  یگمه  دوب  هدیناشک  یناریو  هب 
هب يرجه  لاس 1234  مرحم  هام  زاغآ  رد  وا  ناهارمه  و  دوعس » نبا   » ناوراک دنیامن . کیلـش  پوت  رازه  اههناخپوت  داد  نامرف  زین  دندرک و 
هب اربش »  » خاک رد  مارتحا  اب  ار  يو  مّود ، زور  رد  زین  یلعدمحم  دندرک و  رهـش  دراو  میظع  یناوراک  رد  ار  دوعـسم  نبا  دندش . دراو  هرهاق 

. تفریذپ روضح 
هدرب امغی  هب  يوبن ، فیرش  هرجح  زا  شردپ  دوب و  نآ  رد  تارهاوج  هدنامیقاب  هک  ار  یکچوک  قودنـص  ماگنه  نیا  رد  یباّهو  ِدوعـس  نبا 

زا گرزب  ياهعطق  ؤلؤل و  گرزب  هعطق  دصیـس  زین  دوب و  هدـیدرگ  نییزت  یگنـس  نارگ  تارهاوج  اب  هک  سیفن  نآرق  دـلج  هس  هارمه  دوب ،
باب  » هزاورد رب  اجنآ  رد  دـیدرگ و  لـقتنم  لوبناتـسا )  ) هناتـسآ هب  دوعـسم » نب  هَّللادـبع   » نآ زا  سپ  دومن . میدـقت  یلعدـمحم  هب  ار  دّرمز 

یمامت زور  تفه  وا  تعجارم  ماگنه  تشگزاب و  رـصم  هب  دروآ و  ياجب  جـح  اشاپ » میهاربا   » لاـس نیا  رد  دـش . هتخیوآ  راد  هب  نویاـمه »
ناـمرف ریز  هـب  نآ  بوـنج  اـت  لامـش  زا  زاـجح  نیمزرـس  سپ  نآ  زا  نیارباـنب  دـندرب . رـس  هـب  نـیذآ  یناـغارچ و  نـشج و  رد  رهـش  مدرم 

. دمآرد یلعدمحم » »
«، اشاپ میهاربا   » تسدب ناشتموکح  زکرم  یناریو  زا  دعب  هدروآرد و  دوخ  فرـصت  هب  ار  دجن »  » هک دنتفرگ  میمـصت  دوعـس  لآ  نیا  زا  سپ 

؛ دوب دوعـسم » نب  هَّللادبع   » هدازومع یکرت » نب  لصیف  ، » نانآ گرزب  ماگنه  نیا  رد  دنهد ؛ رارق  دوخ  تموکح  يارب  يزکرم  ار  ناکم  نیا 
. داتسرف نانآ  يوس  هب  ار  اشاپ » دیـشروخ   » يرجه لاس 1253  رد  دش و  كانمیب  نانآ  زا  یلعدمحم  دـندروآ ، تسد  هب  یتردـق  هکیماگنه 

دادعت هارمه  هب  ار  لصیف  يرجه ، لاس 1254  رد  تفای و  تسد  هیعرد »  » رب ماجنارـس  تشاد ، نایباّهو  اب  هک  يدّدـعتم  ياهگنج  زا  سپ  وا 
نب هَّللادبع   » نکیل دیسر ، دوعس » نبدلاخ   » تسد هب  تراما  وا  زا  سپ  تشاد . لیسگ  رصم  يوس  هب  هدومن و  ریگتسد  دوعس  لآ  زا  يرایسب 

ینادنز رصم  هعلق  رد  هک  یلاح  رد  دیسر  لصیف  عالطا  هب  بلطم  نیا  دومن . جراخ  يو  تسد  زا  ار  تراما  درک و  جورخ  وا  رب  ناینث »
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دازآ نادنز  زا  ار  وا  رگا  هک  داد  هدعو  وا  هب  درک و  تیاکـش  ناینث » نبا   » هبلغ زا  يو  دزن  تشاد  یتسود  لوا » ياشاپ  سابع   » اب هک  وا  دوب .

رد لصیف  تخاس . يراوتم  ار  وا  درک و  کمک  وا  هب  زین  اشاپ » سابع   » دیامن تیامح  یلعدـمحم  وا و  زا  دوش  يو  ِنآ  زا  تموکح  دـنک و 
« ناینث نبا   » يوس هب  وا  هارمه  هب  ار  شیوخ  دارفا  زا  يدادعت  درک و  مارتحا  وا  زا  هدربمان  دیدرگ . دراو  رّمش »  » ریما دیـشر » نبا   » رب هار  نایم 
« میـصق  » هب وا  باکر  رد  یگمه  دـندمآ و  وا  يوس  هب  يرایـسب  دادـعت  سپ  دـنتفای  ربخ  شندـمآ  زا  وا  موق  نایم  نیا  رد  نینچمه  داتـسرف .

یقاب نادنز  رد  نانچمه  هک  دنتخادنا  نادنز  هب  هدومن و  ریـسا  ار  ناینث » نبا   » سپـس دـندروآرد . دوخ  هرـصاحم  هب  ار  اجنآ  هدروآ و  يور 
يرجه لاس 1282  رد  ماجنارـس  دیدرگ و  مکاح  اج  نآ  رب  دش و  طلـسم  دجن »  » رب لصیف  يرجه  لاس 1258  رد  تشذگرد . هکنیا  ات  دوب 

. تشذگرد
(. نمحرلادبع دمحم و  دوعس ، هَّللادبع ،  ) ياهمان هب  دوب  روکذ  دنزرف  راهچ  ياراد  هدربمان 

دمآ شیپ  فالتخا  دوب ، هتخیرگ  نیرحب »  » هب هک  دوعس  شردارب  وا و  نایم  نکیل  تفرگ  تسد  هب  ار  تراما  لصیف » نب  هَّللادبع   » وا زا  سپ 
« هَّللادـبع  » شردارب نادرم  اب  اجنآ  رد  دـمآ و  دـجن  هب  سپـس  تسویپ  ناـمجع  لـیابق  هب  زاـغآ  رد  يو  اـت  درک  کـمک  وا  هب  نیرحب  ریما  و 
زا یناوارف  دادعت  نآ  هجیتن  رد  هک  تفرگرد  نانآ  نایم  یتخـس  گنج  دوب و  نانآ  هدرکرـس  لصیف » نبدـمحم   » شردارب هک  دومن  دروخرب 

دادـعت يروآ  عمج  زا  سپ  تخیرگ و  بارعا  نایم  هب  شردارب  هَّللادـبع  دـش . زوریپ  لصیف » نبدوعـس   » نایاپ رد  دـندش و  هتـشک  هورگ  ود 
. دیدرگ زوریپ  دوعسم  مه  زاب  هک  دومن  هلمح  دوعسم  شردارب  هب  ًاددجم  يرایسب  دارفا 

تسد هب  یتّیقفوم  راک  نیا  رد  نکیل  دومنیم  زارد  نانآ  هب  زاین  تسد  دزیم و  تشگ  لیابق  نایم  رد  تفر و  دجن  فارطا  يوس  هب  هَّللادبع 
اریز دیشکن  ازارد  هب  نادنچ  تّدم  نیا  نکیل  دومن . زاغآ  ار  متس  ملظ و  دیدرگ و  مکحتـسم  دوعـس »  » تراما ياه  هیاپ  نآ  زا  سپ  درواین .

شدنزرف ود  وا  زا  سپ  تشذگرد . یعیبط  گرم  هب  ماجنارس  هکنیا  ات  دندناشک  یهایس  هب  ار  وا  ياهزور  دندرک و  مایق  وا  هیلع  دجن  لیابق 
. دنتفرگ تسد  هب  ار  تراما  زیزعلادبع » دمحم و  »

« ضایر  » يوس هب  درک و  يروآ  عمج  ار  ییاهورین  لصیف » نب  هَّللادبع   » ماگنه نیا  رد 
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تـسا هدـش  عـقاو  ضاـیر  یکیدزن  رد  هک  جرخ »  » رهـش هب  زیزعلادـبع  دـمحم و  تفاـی . هبلغ  نآ  رب  هک  درک  تکرح  تراـما  نیا  تختیاـپ 

نایم ًاددجم  سپـس  تفای . همتاخ  فرط  ود  نایم  شمارآ  اب  نایاپ  رد  هک  تفرگ  تروص  ییاهیریگرد  ناشیومع  نانآ و  نایم  دـنتخیرگ و 
. دوب هَّللادبع »  » نآ زا  هبلغ  هک  داد  خر  ییاهدروخرب  نانآ 

هتخود دـجن  تراما  هب  مشچ  هکیروطب  هتفرگ  تردـق  دوب - هدـمآ  دوجوب  دوعـس » لآ   » نایم هک  ياهقرفت  اب  دیـشر -»  » تراما نایم  نیا  رد 
زا سپ  دومن و  هرـصاحم  ار  وا  ضایر  رد  دـیگنج و  لئاح »  » ّلـحم رد  لـصیف » نبا   » اـب دـمآ و  هقطنم  نیا  يوس  هب  روظنم  نیدـب  سپ  دوب .

هاگن شیوخ  دزن  لاس  کی  تّدـم  دروآ و  لئاح »  » هب مارتحا  اب  هدومن و  ریـسا  ار  لصیف » نب  هَّللادـبع   » ماجنارـس هک  درک  هبلغ  وا  رب  یتّدـم 
ردارب ود  تشذـگرد . رهـش  نآ  هب  تعجارم  زا  سپ  دومن و  تقفاوم  هک  درک  ار  ضایر  هب  تعجارم  ياضاقت  لـصیف » نب  هَّللادـبع  « ؛ تشاد

درکیم یتحاران  ساسحا  نانآ  دوجو  زا  هک  دیـشر » نبا  . » دـندرکیم یگدـنز  جرخ »  » رد ماـگنه  نآ  زیزعلادـبع ) دـمحم و   ) دوعـس هداز 
، لصیف دنزرف  ود  اما  دومن ، هبلغ  دـجن »  » رب دـیناسر و  لتق  هب  ار  نانآ  ماجنارـس  هکنیا  ات  دربب  نیب  زا  ار  نانآ  هک  دوب  یتصرف  یپ  رد  هراومه 

ریما ییاهنت  هب  نمحرلادبع  تشذگرد و  دمحم  یتّدم  زا  سپ  دندرکیم ، تراما  ناکم  نآ  رب  دندوب و  ضایر  رد  نمحرلادـبع ، دـمحم و 
لمار  » و انهم » نب  نسح  : » نآ ریما  ود  تسد  رد  لقتسم  تروص  هب  دوعس ، لآ  تموکح  لاوز  زا  سپ  میصق »  » نیمزرس ماگنه  نآ  رد  دوب .
دیـشر نبا  يزوریپ  هب  نایاپ  رد  هک  تفرگرد  یگنج  دـمآ ، دوجوب  نانآ  و  دیـشر » نبا   » نایم هک  یفالتخا  لابند  هب  تشاد . رارق  میلـس » نب 

نیمزرس نتفرگ  دیشر و  نبا  هبلغ  زا  سپ  دوب  هتساوخرب  میصق  نامدرم  کمک  هب  هک  لصیف » نب  نمحرلادبع   » گنج نیا  رد  دیدرگ . متخ 
هب هدرک و  يروآ  عمج  ییورین  وا  کمک  هب  دوب و  حابـص » نبا   » تسد رد  نآ  تراـما  ماـگنه  نآ  رد  هک  دـش  هدـنهانپ  تیوک  هب  میـصق » »
وا ذوفن  ریز  هب  دـجن »  » یمامت تموکح  سپ  نیا  زا  دومن و  هبلغ  وا  رب  دیـشر  نبا  ًاددـجم  دـیدرگ . جراـخ  تیوک  زا  دیـشر  نبا  اـب  گـنج 
هار زا  يرمتـسم  نیا  هک  دیدرگ  نییعت  يو  يارب  یقوقح  ینامثع  تلود  يوس  زا  دنام و  یقاب  تیوک  رد  نمحرلادبع  لاح  نیا  رد  دمآرد .

یقاب دوخ  زا  ار  دوعسم  دمحم و  زیزعلادبع ، ياهمان  هب  دنزرف  هس  يو  درک  تافو  یتدم  زا  سپ  هک  نیا  ات  دیسریم ، وا  هب  هلاس  همه  هرصب 
. دراذگ
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هجیتـن رد  دـیناسر و  لـتق  هب  ار  دوخ  ناردارب  یماـمت  دـمآ  دوـجوب  شناردارب  و  حابـص » نب  كراـبم   » ناـیم هک  ياهنتف  هجیتـن  رد  نینچمه 
ینامثع تلود  يوس  هب  ار  دوخ  کمک  زاین و  تسد  اـجنآ  زا  دـنتخیرگ و  هرـصب  هب  میهاربا » نب  فسوی   » دوخ ییاد  هارمه  هب  ناشنادـنزرف 
هدربمان دندومن . کمک  ياضاقت  وا  زا  دندروآ و  يور  دیشر » نب  زیزعلادبع   » دجن ریما  هب  سپ  دیدرگن . یهّجوت  ناشیا  هب  هک  دندرک  زارد 

هب هک  دوب  هدرک  اضاقت  نانآ ، هب  تیوک  میلست  سیلگنا و  هب  حابـص » نبا   » یگدنهانپ ياعدا  نمـض  نآ  رد  تشون و  همان  ینامثع  تلود  هب 
تلود سپ  دـناروشب . تیوک  رب  ار  اهنآ  دـنادرگرب و  نانآ  زا  ار  ینامثع  تلود  رظن  هک  تشاد  نآ  دـصق  همان  نیا  زا  وا  دـیامن . هلمح  اهنآ 
یتخس گنج  حابص  نبا  و  دیشر » نبا   » نایم سپ  نآ  زا  هک  تشاد  لیسگ  وا  کمک  هب  ار  ینازابرس  درک و  لوبق  ار  وا  تساوخرد  ینامثع 
تلود هب  دوب ) غورد  ربخ  هک   ) ار حابص  نبا  لتق  شدوخ و  يزوریپ  ربخ  ماگنه  نیا  رد  دیدرگ . متخ  دیشر » نبا   » يزوریپ هب  هک  تفرگرد 

ایهم هرـصب  رد  روظنم  نیدـب  يرکـشل  نیاربانب  دروآرد . شیوخ  ریخـست  هب  ار  تیوک  هک  دومن  تساوخرد  همان  نآ  رد  و  دـیناسر . ینامثع 
اهر شیوخ  لاح  هب  ار  کی  ره  درادرب و  نانآ  اب  تفلاخم  زا  تسد  هک  دومن  اضاقت  ینامثع  تلود  زا  حابـص  نبا  ماـگنه  نیا  رد  دـیدرگ .
مایق تیوک  رد  دوخ  نایرکـشل  هارمه  هب  زین  لصیف » نب  نمحرلادـبع  نب  زیزعلادـبع   » درکن و یهجوت  اـضاقت  نیا  هب  یناـمثع  تلود  دزاـس .

دروآرد و شیوخ  ذوفن  ریز  ار  ضایر  ماگنه  نیا  رد  دـیناسر ؛ لتق  هب  ار  وا  درک و  هلمح  ضاـیر  رد  دیـشر » نبا   » هدـناشن تسد  رب  درک و 
دیـشر نبا  وا و  نایم  راب  نیدـنچ  سپ  نیا  زا  تشادیم . هاگن  ناما  رد  يذوفن  ره  زا  ار  رهـش  هک  تخاـس  نآ  درگ  رب  مکحتـسم  يراـصح 

و لـئاح »  » يانثتـسا هب  ار  دـجن »  » نیمزرـس بلغا  اهدـعب  نـکیل  دوـب . وا  ِنآ  زا  تسکـش  یهاـگ  يزوریپ و  یهاـگ  هـک  داد  خر  ییاـهگنج 
. دروآرد شیوخ  ذوفن  ریز  تسا ، یقاب  زین  نونک  ات  هدوب و  دیشر  نبا  تسد  رد  هک  رّمش »  » ياههوک

: میرب نایاپ  هب  ار  دوخ  بلطم  هدروآ و  نایم  هب  زین  دیشر »  » هداوناخ هرابرد  ینخس  هک  دسریم  رظن  هب  اج  نیا  رد 
. دوب دمحم  بعتم و  لالط ، ياهمان  هب  رسپ  هس  ياراد  دوب و  رّمش  ریما  زاغآ  رد  دیشر  نب  هَّللادبع 
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دش هتشک  لالط »  » شردارب دنزرف  ود  ردب »  » و ردیب »  » هلیـسوب نکیل  دیدرگ ، وا  نیزگیاج  بعتم »  » شدنزرف تشذگرد ، هدربمان  هکیماگنه 
يو دومن ؛ بحاصت  ار  تراما  ومع  دندیـسر و  لتق  هب  دـمحم »  » دوخ يومع  هلیـسوب  ود  نیا  یتّدـم  زا  سپ  داتفا . نانآ  تسد  هب  تراـما  و 

تراسا و  نایباّهو - گنج  نایاپ  زا  سپ  هژیو  هب  وا  یکریز  دندرکیم . يوریپ  ار  وا  شور  هار و  زین  شناهارمه  دوب و  میرک  لقاع و  يدرم 
. تفای یئازس  هب  ترهش  مدرم  نایم  رد  شاهداوناخ - نادنزرف و  یگدنکارپ  و  دوعس » نب  هَّللادبع  »

لصیف  » هداوناخ نایم  هک  یفالتخا  زا  سپ  صوصخ  هب  دومن ، شرتسگ  هب  عورش  دجن »  » فارطا رد  دیـشر » نب  دمحم   » تردق بیترت  نیدب 
ياج هب  دوخ  زا  يدنزرف  هک  تشذگرد  یلاح  رد  دیشر » نب  دمحم  . » ددرگ رتشیب  هعسوت  نیا  دش  ثعاب  هک  دوب  هدیدرگ  زاغآ  یکرت » نب 

« دوعس  » و ناطلس »  » هلیـسوب نکیل  تفرگ ، تسد  هب  ار  تراما  و  دیدرگ ، وا  نیزگیاج  بعتم »  » شردارب دنزرف  زیزعلادبع »  » سپ تشاذگن ؛
، دمآ دـیدپ  ود  نآ  نایم  هک  یفالتخا  هجیتن  رد  سپـس  دـنتفرگ . تسد  هب  وا  زا  سپ  ار  تراما  دـش و  هتـشک  دیـشر » نب  دومح   » دـنزرف ود 

. تفرگ تسد  هب  ار  تراما  ییاهنت  هب  دیناسر و  لتق  هب  ار  ناطلس »  » دوخ ردارب  دوعس ،» »
هنیدم هب  ناهبـس »  » دوخ ییاد  هارمه  شردپ  ندـش  هتـشک  زا  سپ  هک  دوب  دوعـس »  » مان هب  لاسدرخ  يدـنزرف  ياراد  بعتم » نب  زیزعلادـبع  »

رب لئاح »  » رد داد و  لیکشت  ار  نارگ  یهاپس  رّمش »  » لیابق کمک  یهارمه و  هب  سپـس  دندنام . یقاب  اج  نآ  رد  ار  زارد  یتّدم  دنتخیرگ و 
نآ رب  زین  نونک  ات  هک  دروآ  تسد  هب  ار  رّمش »  » تراما بعتم » نب  زیزعلادبع  نب  دوعس   » وا نتشک  زا  سپ  هدرک و  هلمح  دومح » نب  دوعس  »

. دیامنیم تموکح 

یکم مرح 

هیلع میهاربا  ترضح  نارود  زا  دودح  نیا  هک  تشاد  رارق  ینونک  فاطم  دودح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارود  رد  یکم  مرح 
فارطا ياه  هناخ  زا  يرادقم  يرادیرخ  زا  سپ  نامثع »  » و رمع » ، » دیدرگ هدوزفا  ناناملسم  دادعت  رب  هک  یماگنه  تسا . هدوب  یقاب  مالسلا 

هعسوت مرح  هب  نآ 
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نب دـیلو   » نـینچمه دوزفا . نادـب  ار  ییاهــشخب  ییاهتمــسق ، ندرک  مدـهنم  زا  سپ  هـبعک  تخاـس  رد  ریبز » نـب  هَّللادـبع   » سپــس دــنداد .

نیرمرم ياهنوتس  هک  تسا  یـصخش  نیلوا  هدربمان  دومن . انب  نآ  رد  ار  یمکحم  راوتـسا و  نامتخاس  مرح ، هعـسوت  زا  سپ  زین  کلملادبع »
لباق ینامز  بلطم  نیا  دـشابیم ، راکنا  لباق  ریغ  اهیزاس  نامتخاس  هب  تبـسن  دـیلو  شـشوک  یعـس و  دروآ و  دوجوب  مارحلادجـسم  رد  ار 

ابیز ياهیراکیشاک  الط و  ياهکیئازوم  زا  يردقنارگ  راثآ  هک  دشاب  فیرش  سدق  رد  ةرخـصلاۀبق »  » دهاش دوخ  صخـش ، هک  تسا  لوبق 
زین يراثآ  نونکا  مه  نینچمه  دزاسیم ! لوغشم  دوخ  هب  ار  هشیدنا  رکف و  هتـشاداو و  یتفگـش  هب  ار  لقع  راثآ  نیا  لیلد  هک  دنک  هراظن  ار 

دجسم نیا  رد  درادرب ؛ نایم  زا  ار  اهنآ  تسا  هتسناوتن  نآ  رد  يزوس  شتآ  هحناس  هک  تسا  هدنام  یقاب  قشمد  يوما » دجسم   » نامتخاس رد 
. دوشیم هدید  نآ  نحص  یبرغ  یبونج و  راوید  رد و  رب  الط  زا  یفیرظ  رایسب  ياه  کیئازوم  زین 

هناخ نیاربانب  درادن ، رارق  مارحلادجـسم  هنایم  رد  هبعک  هک  دـیدرگ  هجوتم  درازگ ، جـح  يرجه  لاس 160  رد  يدـهملادمحم »  » هکیماگنه
تشاد و رارق  دجسم  رد  هک  يرگید  ياهتمسق  نینچمه  دومن . هفاضا  دجسم  هب  هدیرخ و  ار  یقرش  لباقم  تمـس  رد  هژیو  هب  يرایـسب  ياه 

ردپ نارود  رد  هک  ار  هچنآ  دـیدرگ و  يو  نیـشناج  يداه »  » شدـنزرف وا  زا  سپ  درک . هفاضا  دجـسم  ياضف  هب  زین  دوب  نارگید  رایتخا  رد 
. درب نایاپ  هب  دوب  هدنام  مامتان 

شیوخ جح  ماگنه  هب  ارما  ءافلخ و  هک  دوب  اجرباپ  نانچمه  نآ  یبرغ  لامش  تمـس  زا  هبعک  ربارب  رد  مرح و  رد  هودنلاراد »  » ماگنه نآ  رد 
. دنتشگیم دراو  نادب  مالسا  ردص  رد 

رد وا  نامرف  هب  انب  دش و  هداد  عالطا  نآ  تیعضو  یسابع » دضتعم   » هب هک  داهن  یناریو  هب  ور  يرجه  موس  نرق  ياه  همین  رد  مک  مک  نکیل 
نیزگیاج دندوب - هداد  رارق  نآ  رد  زین  هبعک  يوس  هب  يا  هلبق  هک  ار - يدجـسم  دیدرگ و  مدهنم  هودـنلاراد »  » نامتخاس يرجه  لاس 281 

ار نآ  نامز  ره  رد  تشگ و  یتارییغت  شوختـسد  فلتخم  ياهنارود  رد  ناکم  نیا  دش  هتخاس  نآ  يور  رب  يدنلب  دبنگ  سپـس  دومن و  نآ 
رد هّدج  ریما  يدلک ،» ریما   » هلیـسوب هکنیا  ات  دـش  هداد  صاصتخا  یفنح  ماما  ِزامن  هاگیاج  ناونع  هب  نآ  لحم  سپـس . دـندرکانب  یلکـش  هب 

: دومن انب  دوب  هقبط  ود  ياراد  هک  ار  یّعبرم  ماقم  نآ  ياج  رد  دیدرگ و  مدهنم  يرجه  لاس 947 
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نونک ات  عضو  نیا  هک  تفای  صاصتخا  ناغّلبم  نانّذؤم و  هب  نآ  مود  هقبط  دوب و  نارازگزامن  ماـما و  ندرازگ  زاـمن  هژیو  نآ  نیتسخن  هقبط 

هاشداپ قوقرب » نب  جرف  رـصان   » کلم روتـسد  هب  دـیدرگ و  يزوس  شتآ  راچد  یقرـش  ناتـسبش  يرجه  لاـس 802  رد   (1) دراد . هـمادا  زین 
ییسمش گنس  زا  ییاهنوتس  هدش ، هتخوس  رمرم  ياهنوتس  ياج  هب  هک  دیدرگ  تّمرم  ریمعت و  ًادّدجم  هدش  يزوس  شتآ  ياهتمـسق  رـصم ،
ناطلـس  » طـسوت ناـمتخاس  ریمعت  زا  هلمج  نآ  زا  هک  دـنتخادرپ  مرح  تّمرم  ریمعت و  هب  رـصم  ناـهاشداپ  هراوـمه  سپ  نآ  زا  دـنداد . رارق 

. دومن دای  ناوتیم  ار  يرجه  لاس 886  رد  يابتیاق »
يدادعت ینامثع )  ) مود میلس  ناطلس  نامرف  هب  هک  دومن  ادیپ  لیامت  یکدنا  یگدوسرف ) تلع  هب   ) مرح یقرش  ناتسبش  يرجه  لاس 979  رد 

فقس یمامت  زاغآ  رد  دندمآ و  هکم  هب  نآ  نامتخاس  دیدجت  يارب  یمالسا  ياهروشک  رـساترس  زا  نارگتعنـص  ناسدنهم و  نارامعم و  زا 
ییاهنوتس سپس  دندرک . انب  نآ  ینونک  نامتخاس  دننامه  ّعبرم  تروص  هب  ار  نآ  دندرک و  مدهنم  ار  نآ  فارطا  ياهراوید  اهنوتـس و  اه و 

زا هلیـسونیدب  هک  دندرک  نآ  فقـس  نیزگیاج  ار  ییاهدبنگ  و  دندومن . راوتـسا  یبسانتم  تروص  هب  یگنـس  ياهنوتـس  نایم  رد  ار  رمرم  زا 
. دنروآ لمع  هب  يریگولج  نآ  زا  یشان  تبوطر  ندمآ  دوجوب  ناراب و  بآ  عّمجت 

ماگنه رد  دـندرک . يریگولج  دـنربیم ، نیب  زا  ار  اهبوچ  هک  دـیب  هنایروم و  دـننام  یناروناج  دـشر  زا  يزاس  فقـس  هنوگ  نیا  اب  نینچمه 
« یلع باب   » زا ینعی  نآ  یلامش  یقرش و  تمس  رد  اهنت  دجسم  نامتخاس  وا  تشذگرد  اب  هک  تشذگرد  ناطلـس  مارحلادجـسم ، نامتخاس 
هک یتروص  نامه  هب  ار  نآ  نامتخاس  ات  داد  روتسد  دیسر و  تفالخ  هب  ناخ » دارم  ناطلس   » وا زا  سپ  دوب . هدیسر  نایاپ  هب  هرمعلاباب »  » ات

. دش هتخاس  دینیبیم  ار  نآ  نونکا  مه  هک  یعضو  نیرتهب  هب  نامتخاس  نیا  دنرب ؛ نایاپ  هب  تشاد ، رظن  رد  ردپ 
عافترا ات  نامتخاس  هعـسوت  نیا  رد  نارگراک  دـندیناسر . ماجنا  هب  دجـسم  نیا  نامتخاس  رد  ار  ییاه  تّمرم  اـهنت  زین  وا  زا  دـعب  ناـهاشداپ 

دجسم نامتخاس  مادهنا  اه و  هیاپ  یبارخ  بجوم  هک  اه  لیس  بآ  نآ ، زا  سپ  هکیروطب  دنتفر  نیئاپ  هلفسم »  » هب یهتنم  نابایخ 

« مجرتم . » دشابیم باتک  نیا  فیلأت  نارود  ات  روظنم  - 1
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، دوب هتفر  راک  هب  فیرش  مرح  ندرک  ّعبرم  يارب  هک  ییاه  هناخ  زا  یفاضا  ياهتمسق  نینچمه  دش . ریزارـس  ریـسم  نیا  يوس  هب  دیدرگیم ،

هنوگ نیا  دندرکیگدنز . دجسم  نآ  رد  ینید  مولع  بالط  زا  یناتسدیهت  هک  دومن  انب  ار  اهناتسبش  یخرب  اه و  هسردم  دننام  ییاهنامتخاس 
رگید یعون  هب  هاگ  هکیروط  هب  دیدرگ ، رییغت  شوختسد  اهنآ ، زا  يرایسب  فاقوا  نامز  تشذگ  اب  نکیل  دوب  یناوارف  فاقوا  ياراد  اهناکم 

ناوتیم ار  يابتیاق »  » هسردـم هلمج  نآ  زا  هک  تفرگیم  رارق  وا  زا  رتيوق  تسد  رد  هدـش و  جراخ  نآ  فقاو  تسد  زا  ای  درکیم و  رییغت 
دوب و ینید  مولع  سیردت  يارب  یلحم  ادتبا  رد  هسردـم  نیا  دراد ؛ رارق  مالـسلاباب »  » زا هدـنوش  دراو  پچ  تمـس  رد  نونک  ات  هک  درب  مان 

. دیدرگیم نآ  فرص  نآ  تادیاع  دمآرد و  هک  دوب  رصم  رد  یفاقوا  ياراد 
. دـندیدرگیم دراو  نادـب  يرـصم  ِنایجاح  ناگرزب  ارما و  تفای و  رییغت  ملعلاراد »  » زا هکیروط  هب  تشگ  فیعـض  اـه  هفوقوم  نیا  مک  مک 

هراومه و  دراد . رارق  نانآ  تسد  رد  زین  نونک  ات  هک  تفرگ  رارق  بلاغ  هداوناخ  فارـشا  زا  یخرب  تنوکـس  يارب  یلحم  ناـکم  نیا  سپس 
ار اهنآ  فارطا  دندادیم و  ياج  مرح  نورد  رد  نآ  راوید  رانک  رد  دـندوب - هکم  رد  هک  ییاهزور  رد  ار - یماش »  » و يرـصم »  » لمحم ود 

. دندرکیم هطاحا  نانآ  زا  يرادساپ  ناونع  هب  نابهگن  يدادعت 
، تشذگ دش و  نایب  اًلبق  هک  روطنامه  اج  نآ  رد  هک  دراد  رارق  هینامیلـس » هسردم   » مان هب  يرگید  هسردـم  مالـسلاباب »  » تسار تمـس  رد 

. دراد رارق  ياهناخباتک 
مرح علض  لوط  دراد . رارق  همّرکم  هبعک  بونج ) تمس  هب  لیامتم  یمک   ) نآ هنایم  رد  تسا و  مظنم ) ابیرقت   ) ّعبرم لکـش  هب  نورد  زا  مرح 
دراد رارق  افصلاباب »  » نآ رد  لباقم  علض  لوط  رتم و  راهچ  تصـش و  دصکی و  تسا ، هتفرگ  رارق  ةدایزلاباب »  » نآ رد  هک  میطح  ربارب  رد 

« میهارباباب  » نآ رد  هک  لباقم  علض  رتم و  تشه  دصکی و  دراد  رارق  مالسلاباب »  » نآ رد  هک  یعلض  تسا و  رتم  شش  تصش و  دصکی و 
شیب يرادقم  هک  دشابیم  عبرم  رتم  ود  دصهن و  رازه و  هدفه  نورد  زا  نآ  تحاسم  نیاربانب  دـشابیم . رتم  هن  دـصکی و  تسا  هتفرگ  رارق 

یـس و دصکی و  ضرع  رتم و  ود  دون و  دصکی و  رادقم  هب  یلوط  ياراد  ابیرقت  نورب  زا  مرح  اّما  دـیآیم . رامـش  هب  عبر  بیرج و  راهچ  زا 
رادقم نیا   ) دشابیم رتم  ود 
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(. تسا هدیدرگ  شرامش  يرصم  جاحلاریما  اشاپ » قداص  دمحم   » موحرم قیقحت  ساسا  رب 

لهچ تسیود و  هک  دراد  رارق  نوتس  هدزای  دصیس و  اهنآ  رد  هک  تسا  هدش  هتفرگربرد  فارطا ، رد  ناتسبش  راهچ  هلیسو  هب  نورد  زا  مرح 
زا یخرب  يور  رب  تسا . هتفرگ  رارق  اهنآ  يور  زین  دجسم  فارطا  ياهدبنگ  هک  تسا  خرس  ییسمش  گنس  ياهنوتـس  زا  اهنآ  ددع  راهچ  و 
هک تایلام - ندرک  لطاب  لیبق  زا  ییاهراک  ای  دجسم  يانب  زا  نانآ  ياه  هتخاس  نآ  رد  هک  دراد  رارق  ییاه  هتشبن  گنس  هدش  دای  ياهنوتس 
نآ رب  هک  دراد  رارق  هروزحلاباب »  » یکیدزن رد  ینوتس  هدش ، دای  ياهنوتس  نایم  زا  تسا . هدش  هتشون  هتـشاد - رارق  ناناملـسم  دوس  نآ  رد 
زا دورو  ماگنه  هب  هک  یتایلام  لاطبا  هب  تبسن  تسا  هدیدرگ  رداص  ینامرف  رـصم  هاشداپ  نابعـش » فرـشا   » يوس زا  هک  هتـسب  شقن  ینامیپ 

دنوادخ هک  هکم - يارما  زا  یخرب  اریز  تسا ، هدش  هدیـشوپ  چگ  زا  ياهیال  هلیـسوب  اهنوتـس  هنوگ  نیا  رتشیب  دـیدرگیم . تفایرد  نایجاح 
زا ياهیال  هدشدای ، ياهنوتـسياههتشون  گنـس  يور  رب  دنریگب ، هدیدان  ار  اهنامیپ  هنوگ  نیا  دنتـشاد  دـصق  هکیماگنه  دـیاشخبب - ار  نانآ 

! دندومنیم ناهنپاههدید  زاار  نآو  دندادیم  رارق  چگ 
هدش عقاو   (1) هدایزلا » باب   » و همکحملا ،» باب  «، » هسردـملا باب  «، » ۀـبیردلا باـب  : » نآ یلامـش  تمـس  رد  هک  دوب  رد  تشه  ياراد  مرح 

زا نآ  دادــتما  رد  دراد . رارق   (4) صاعلا » نبورمع  باب   » سپـس و  هیمامزلا » باـب  ، » (3) هیطـسابلا » باب  ، » (2) یبطقلا » باـب  ، » برغ تسا 
. دشابیم  (7) هروزحلا » باب   » سپس تسا و   (6) میهاربا » باب   » (5) و هرمعلا » باب   » اـهرد نآ  نیتسخن  هک  دراد  رارق  رد  هس  برغ ، يوس 

: دراد رارق  رد  تفه  بونج ، تمس  زا  نآ  دادتما  رد 

. دیدرگ هدوزفا  دجسم  هب  ریخا  نامتخاس  رد  تمسق  نیا  اریز  - 1
هتـشاد تماقا  نآ  رد  زین  دوخ  هدوب و  ناکم  نیا  رد  ياهسردم  ياراد  هدربمان  هک  هدوب  هکم » خـیرات   » بحاص یبطق  هب  بوسنم  مان  نیا  - 2

. تسا
. تسا هتفرگ  رارق  طسابلادبع »  » هسردم ترواجم  رد  اریز  - 3

. دشیم هدیمان  هدسلا » باب   » ای و  قیتعلا » باب   » هب نیا  زا  شیپ  - 4
. دوشیم هتفگ  زین  مهس » ینب  باب   » نادب نینچمه  دنوش و  جراخ  هرمع  يوس  هب  رد  نیا  زا  اریز  - 5

. تسا هتشاد  تنوکس  ناکم  نیا  رد  هک  تسا  یطایخ  صخش  هب  بوسنم  - 6
هب هتـشاد و  رارق  ناکمنیا  رد  رازاب  نیا  هک  هدوب  تیلهاج  رد  يرازاب  ماـن  هروزح  دـشیم . هتفگ  مکحلا » ینب  باـب   » نادـب نیا  زا  شیپ  - 7

. دیدرگ هدوزفا  مرح  هب  هعسوت  ماگنه 
. دندیدرگیم جراخ  رد  نآ  زا  ناشرفس  ماگنه  هب  مدرم  اریز  دنیوگ  زین  عادولا » باب   » نادب نینچمه 
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ای دایجا » باب  (، » هیدهاجم ای  « ) همحرلا باب   » سپـس و  دنیوگ ) زین  هیکتلا  باب  نادـب  هک   ) (2) هلجعلا » باب   » (1) و یناه » ّما  باب   » تسخن

. دراد رارق   (3) نازاب » باب   » سپس و  موزخم » ینب  باب  «، » افصلا باب  (، » هلبنسلا )
: زا دنترابع  هک  تسا : هتفرگ  رارق  رد  راهچ  قرش  يوس  زا  نآ  دادتما  رد  نینچمه 

ًابلاغ هک  دراد  رارق   (6) مالسلا » باب   » سپـس (5) و  یبنلا » باب  (، » رئانجلا باب  اـی   ) (4) سابعلا » باب  «(، » یلع باب   » ای « ) مشاـه ینب  باـب  »
اهنآ زا  یخرب  هک  دـشابیم  ددـع  ود  تسیب و  مرح  ياـهرد  عوـمجم  دـندرگیم . مرح  دراو  رد  نیا  زا  ّتیحت  فاوـط  ماـگنه  هب  ناـیجاح 

هـس دون و  هب  بیترت  نیدـب  مارحلادجـسم  ياه  يدورو  عومجم  هک  هدوب  يدورو  جـنپ  ای  هس و  اـی  ود  رگید  یخرب  يدورو و  کـی  ياراد 
. دیسریم

ناگداتفا راک  زا  يدایز  دادعت  اه و  یبرغم  اهيدنه و  هنراکد و  تسدگنت  ریقف و  نایجاح  زا  رفن  نارازه  هراومه  میهاربا » باب   » ياضف رد 
ناکم نیا  رد  دندوبن  تکرح  هب  رداق  هک  (7)

. تسا هدش  هدوزفا  مرحلخاد  هب  هک  تسا  هتشاد  ياهناخ  ناکم  نیا  رد  هدربمان  دیاش  دوب و  یموزخم » ورمع  نب  ةریبه   » رسمه مان  - 1
. دناهتفگیم زین  میمت » ینب   » باب نادب  نینچمه  - 2

. دنیوگ زین  هلغبلا » باب   » نادب تسا و  نازاب  هناخاّقس  هب  نآ  یکیدزن  تلع  هب  - 3
زئانجلا باب  نادـب  دـندربیمیلعُم . ناتـسربق  يوس  هب  رد  نیا  زا  ار  اههزانج  الومعم  نوچ  تشاد و  رارق  سابع  هناخ  لباقم  رد  نیا  اریز  - 4

. دنیوگ زین 
مارحلادجسم هب  رد  نیا  زا  مالسلااهیلع - هجیدخ - ترضح  هناخ  هب  نآ  یکیدزن  تلع  هب  هراومه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اریز  - 5

. دناهدشیم دراو 
مدرم الومعم  هکنآ  تلعهب  زین  تسا و  هبیش » ینب  باب   » هب فورعم  نونکا  مه  دناهتفگیم و  سمـش » دبع  ینب  باب   » نآ هب  تیلهاج  رد  - 6

. دنیوگ زین  مالسلا » باب   » نادب دندرگیم و  دراو  مارحلادجسم  هب  رد  نیا  زا  تیحت  فاوط و  ماگنه  هب 
يراـمیب راـچدای  دندیـسریم و  يریپ  تلوـهک و  نس  هب  هکیماـگنه  هـب  دـندوب و  هـکم  لـها  ناـمالغ  ناـیم  زا  ناـگداتفاراک  زا  بـلغا  - 7
هدـنهانپ مارحلا  هَّللا  تیب  هب  ریزگاـن  هدـنار و  شیوـخ  هناـخ  زا  ار  دارفا  نیا  اـهنآ  کـلام  اـقآ و  دنـشابن  تکرح  هب  رداـق  هک  دـندیدرگیم 

يرپـس ار  دوـخ  یگدـنز  دـندرکیم و  شاـعم  رارما  دـیدرگیم  اـهنآ  هب  راـکوکین  دارفا  يوـس  زا  هک  یکمک  اـب  دارفا  نـیا  دـندیدرگیم .
ًاددجم ار  دوخ  یتمالـس  هک  یتروص  رد  درکیم و  تحار  ار  نانآ  دنوادخ  دشیم  جراخ  يو  دبلاک  زا  حور  هک  یتروص  رد  دندرکیم و 

راک زا  دارفا  هنوگ  نیا  يارب  يرکف  هک  تسا  زاجح  تموکح  رب  نیارباـنب  دـندناوخیم . ارف  تمدـخ  هب  ار  اـهنآ  ناـشنابابرا  دـنتفاییم  زاـب 
اهغالا و اب  ار  دروخرب  هنوگ  نیا  هکم  نامدرم  مییوگیم : اـجنیا  رد  تبـسانم  نیمه  هب  دـنهد  یهاـگهانپ  ار  ناـنآ  هدومن و  لـیلع  هداـتفا و 
رد ار  اهنآ  دنناسر ، هرهب  دنناوتن  دـندرگ و  يرامیب  ای  تلوهک و  راچد  نایاپ  راهچ  هاگ  ره  هکیروط  هب  دـنهدیم ، ماجنا  زین  شیوخ  نابـسا 

تمدـخ هب  ار  اهنآ  ًاددـجم  دـنرادن  قح  اهنآ  هیلّوا  نابحاص  لاح  نیا  رد  دـننکیم  هدافتـسا  اهنآ  زا  نارگتفر  هدومن و  اهر  هکم  ياـهنابایخ 
!! دنروآرد شیوخ 
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يرورـض ياهراک  كّرحت  مدـع  رثا  رب  نانآ  زا  ياهدـع  هاگ  دـننکیم . يرپس  راکوکین  دارفا  کمک  اب  ار  دوخ  راگزور  دـندشیم و  عمج 

ادـخ مرح  مارتحا  نأش و  زا  رود  راـک  نیا  هک  دومن  ناـیب  اـج  نیا  رد  ناوت  یمن  ار  نآ  حرـش  هک  دـندادماجنا  ناـکم  نیمه  رد  زین  ار  دوخ 
! دشابیم

نانآ تّقـشم  جـنر و  زا  ات  دروآ  دوجوب  نانآ  يارب  ار  یهاگتحارتسا  هدرک و  يرکف  دارفا ، هنوگ  نیا  يارب  دـناوت  یمن  زاجح  تموکح  ایآ 
( لوبناتسا  ) هناتسآ ای  رـصم و  فاقوا  نامزاس  دیاش  دنیامن . هدافتـسا  اههاگتحارتسا  هنوگ  نیا  زا  مسوم  ریغ  رد  دنناوتب  مک  تسد  و  دهاکب .

دنهاوخ ناوارف  یـشاداپ  رجا و  ياراد  نیقی  روط  هب  هک  دنیامن  ناربج  تسا  هدیدرگ  لامها  زاجح  تموکح  يوس  زا  هک  ار  يراک  دـنناوتب 
. دوب

زا وا  ناـمتخاس  ماـگنه  هب  یـسابع » روـصنم   » ياـه هتخاـس  زا  هـک  هرمعلا » باـب   » هراـنم تـسخن  تـسا : هراـنم  شـش  ياراد  مارحلادجـسم 
. دیآیم رامش  هب  يرجه  یس  دصکی و  لاس  رد  مارحلادجسم 

لاس رد  مارحلادجسم  نامتخاس  هعسوت  زا  تسا  یسابع  يدهم  ياه  هتخاس  زا  هک  هروزح » هرانم   » و یلع » باب   » هرانم مالسلا ،» باب   » هرانم
. دیآیم رامش  هب  تشه  تصش و  دصکی و 

يرگید تسا و  هدـیدرگ  انب  يرجه  راهچ  داتـشه و  تسیود و  لاس  رد  یـسابع » دـضتعم   » هلیـسو هب  هک  تسا  هدایزلا » باـب   » هراـنم رگید 
«. يابتیاق ناطلس   » هرانم

تسا و هدیدرگ  ریمعت  تّمرم و  ینامثع ) « ) مود میلـس  ناطلـس   » يوس زا  مارحلادجـسم  هعـسوت  میمرت و  ماگنه  هب  هدش  دای  ياههرانم  هیلک 
ناذا مزمز  دـبنگ  يالاب  رب   (1) یتاقیم »  » ای نانذُؤم  ِگرزب  دوشیم . هتفگ  هناگجنپ  ياهزامن  ِناذا  هدـش  داـی  ياـههرانم  يور  رب  نونکا  مه 

نیا دراد . رارق  راوتسا  تباث و  تروصب  یباتفآ  یتعاس  نآ  یبونج  راوید  رد  هک  دیوگیم 

« مجرتم . » دهدیم عالطا  نارگید  هب  ار  ناذا  ندیسر  ارف  نامز  هک  تسا  یصخش  روظنم  - 1
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هورم افص و  نیب  ریسم  مرح و  هشقن 
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رد نامز  میظنت  تامالع  نآ  رب  تسا و  قیقد  تیاهن  رد  تعاس  نیا  تسا . هدرک  هیدـه  مرح  هب  ار و  یـشکارم  يدرم  هتخاـس  تسا  تعاـس 

يادـن اه  هرانم  يور  رب  نانذؤم  ریاس  سپـس  دـنکیم . عورـش  ار  ناذا  نانآ  سیئر  زاغآ  رد  دـسر  ارف  ناذا  نامز  هکیماگنه  دراد . رارق  زور 
هب ار  يا  هدنونـش  ره  بلق  هک  دزادنایم  نینط  اضف  رد  ار  اهادص  نیا  نانچنآ  اوه ، تکرح  ماگنه  نیا  رد  هک  دـنهدیم  رـس  ار  ناذا  يابیز 

. درادیم او  میظعت  ینتورف و  هب  دروآیم و  هزرل 
ماما يالصم  یلامش ، هاگیاج  دوشیم . هدید  نیرمرم  نوتس  دنچ  رب  یفقس  هبعک )  ) هناخ عالـضا  زا  کی  ره  ربارب  رد  و  فاطم ، فارطا  رد 

رد فاطم  رد  ای  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  ماقم  رد  یعفاش  ماما  اـما  تسا ، یلبنح  ماـما  يالـصم  یبونج  یکلاـم و  ماـما  ِنآ  زا  یبرغ  یفنح و 
. درازگیم زامن  هداد ، رارق  دوخ  پچ  تمس  رد  ار  نآ  ِرد  هکیروط  هب  هبعک  راوید  لباقم 

یعفاشماما نآ  زا  سپ  یکلامماما  سپس  دنکیم ، زاغآ  ار  شیوخ  زامن  یفنح  ماما  ادتبا  هعمج  زامن  يانثتـساهب  هنازور  ياهزامن  یمامترد 
. دننکیم عورشار  زامنیلبنحماما  ماجنارسو 

دوشیم هظحالم  هک  هچنآ  مرح  رد  دروآیم . اج  هب  ار  دوخ  زامن  یفنح  ماما  نایاپ  رد  دنکیم و  زاغآ  یعفاش  ماما  ادـتبا  ار  حبـص  زامن  اما 
نایم نیا  رد  دننیشنیم ! تسا  نانآ  روشک  هب  ور  هبعک  هک  یتمـس  رد  ًابلاغ  مادک  ره  هک  دنتـسه  مالـسا  ناهج  فلتخم  ياهروشک  نامدرم 

، اه ینمی  یکلام ، ماقم  تشپ  رد  اهیرصم  و  هدایزلا » باب   » نایم نآ و  نایم  هلصاف  رد  اهکرت  نایماش و  و  مالـسلا » باب   » رانک رد  ار  نایناریا 
زا يدادـعت  هک  تسا  نیا  مدوـب  نآ  دـهاش  بناـجنیا  هک  یبـیجع  ياـهراک  زا  دننیـشنیم . یلبنح  ماـقم  تشپ  رد  اهيدـنه  اـه و  ياهواـج 

! دندربیم هرهب  نآ  زا  ناکم  نیا  رد  هتشاد و  هارمه  هب  دندرکیم  هدافتسا  دوخ  زامن  ماگنه  هب  رـصم  رد  هک  ییامن  بطق  مدید  ار  نایرـصم 
اما دنریگ . رارق  هدافتسا  دروم  دناوتیم  دنراد  رارق  هبعک  يوس  زا  رصم  ریسم  رد  هک  ییاهنیمزرس  رد  اهنت  اهامن  بطق  هنوگنیا  هک  یلاح  رد 
زا هکیدارفا  نیاربانب  دنیامن . صخـشم  ار  هلبق  تهج  اقیقد  دـنناوت  یمن  دـنوش  هداد  رارق  فئاط  ای  نمی  ای  هنیدـم  هار  رد  لاثم  ناونع  هب  رگا 

. دنیامن هّجوت  تسیابیم  هتکن  نیدب  دنرادن  یعالطا  اهامن  بطق  هنوگنیا  راک 
ِنیمز ياهتمـسق  ریاس  تسا . هدیدرگ  ادج  مهزا  هدـش  شرفگنـس  ياهورهار  هلیـسو  هب  هک  تسا  یفقـس  نودـب  عیـسو  نحـص  ياراد  مرح 

« ءابصح  » نادب هک  ییاههزیرگنس  هلیسوبنآ 
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. دش هدیناشوپ  گیر  اب  رمع »  » يوس زا  مرح  نیمز  راب  نیتسخن  هک  تسا  هدش  هدیشوپ  دنیوگ 

دوشیم هدید  مالسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  قرش ، يوس  زا  نآ  دادتما  رد  دراد و  رارق  بونج  هب  لیامتم  یکدنا  دجسم ، نحـص  هنایم  رد  هبعک 
تسا و هدیدرگ  انب  يرجه  جنپ  لهچ و  دصکی و  لاس  رد  روصنم » رفعجوبا   » هلیـسوب هک  دراد  دوجو  مزمز  دـبنگ  نآ  یقرـش  بونج  رد  و 

نامرف هب  دراد  رارق  هاچ  هناهد  رب  هک  يا  هرجنپ  اما  تسا . هدرب  نایاپ  هب  ار  راک  نیا  نومأم  تسا و  هدومن  شرف  رمرم  هلیـسو  هب  ار  نآ  نیمز 
هب هک  دراد  رارق  هبیـش » باب   » لامـش يوس  هب  مزمز  هاچ  قرـش  رد  تسا . هدـش  هداد  رارق  نآ  يور  دـش و  هتخاس  یناـمثع » دـمحا  ناطلـس  »

تـسا یهاگیاج  رد  نیا  دوشیم . هدید  فاطم  دودح  رد  مرح و  هنایم  رد  رمرم  زا  هدیـشوپ  نوتـس  ود  هب  تماق  دـنلب  يا  هریاد  مین  تروص 
هک دراد  رارق  يربنم  مالسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  لامش  رد  تسا . هتشاد  رارق  اجنآ  دجسم  ِرَد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارود  رد  هک 

. تسا هدیدرگ  ادها  مرح  هب  ینوناق » نامیلس  ناطلس   » يوس زا  تسا و  هدش  هتخاس  ییابیز  رایسب  ِرمرم  زا 
: دروخیم مشچ  هب  هتشون  نیا  ییابیز  ییالط  ّطخ  اب  نآ  رد  يور  رب 

، جـح يارب  هّکم  هب  شدورو  ماگنه  هب  نایفـس » وبا  نب  ۀـیواعم   » هلیـسو هب  راب  نیتسخن  ِمیِحَّرلا (1) . ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ُهَّنِإَو  َناَْمیَلُـس  ْنـِم  ُهَّنِإ 
دنداتـسیایم رجح  رد  ای  هبعک  راوید  رانک  رد  دجـسم  نیمز  رب  هک  یلاح  رد  اـفلخ  نآ  زا  شیپ  هک  دـش  هداد  رارق  مارحلادجـسم  رد  يربنم 

. دندرکیم داریا  ار  هبطخ 
نوراه  » ندرازگ جح  تبـسانم  هب  هک  دوب  هدش  هتخاس  رـصم  رد  ییابیز  رایـسب  بوچ  زا  هک  يربنم  يرجه  داتفه  دصکی و  لاس  رد  سپس 
نامرف هب  ربنم  هس  قثاو ،»  » تفالخ ماگنه  درک . داریا  ياهبطخ  مدرم  يارب  نآ  يور  رب  يو  لاس  نامه  رد  دیدرگ و  ادها  دجسم  هب  دیشرلا »

رب ندرازگ  جح  ماگنه  هک  دنداد  رارق  ینِم  رد  ار  یموس  و  تافرع ، رد  ار  یمود  مرح و  رد  ار  یلّوا  دیدرگ  لاسرا  هکم  هب  دش و  هتخاس  وا 
رد هبعک  راوید  هب  لـصتم  ار  ربنم  دنتـشاد ، مرح  رد  هبطخ  داریا  دـصق  هک  یماـگنه  نانارنخـس  دـندومنیم . داریا  هبطخ  اـهنآ  یماـمت  يور 

درکیم و اعد  هدرک و  مالتـسا  ار  دوسالارجح  ادـتبا  نارنخـس  هبطخ ، زا  شیپ  دـندادیم و  رارق  ینامی » نکر   » و دوسا » نکر   » نایم هلـصاف 
نایاپ زا  سپ  تفرالاب . ربنم  رب  سپس 

30 لمن ، - 1
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. دندومنیم لقتنم  مزمز  رانک  رد  شاهیلوا  هاگیاج  يوس  هب  ار  ربنم  هبطخ ،

هطقن نامه  رد  زین  نونک  ات  داد و  رارق  ناکم  نیا  رد  ار  نآ  دومن ، ادـها  دجـسم  هب  ار  نیرمرم  ربنم  ینامثع )  ) نامیلـس ناطلـس  هک  یماگنه 
. دنناوخیم هبطخ  نآ  رب  دراد و  رارق 

مارحلادجسم رد  افص  هوک  هب  يدورو  برد 
هار مرح  هب  اـه  هسردـم  زا  هک  تـسا  ییاههاگرذـگ  اـهنآ  زا  یخرب  هـک  دراد  رارق  ییاـهرد  نورد ، فرط  زا  مارحلادجـسم  ياـهراوید  رب 

ناونع هب  ار  اـهناکم  نیا  هورگ  نیا  هک  تسا  هدوـب  اـهیمزمز  اـی  مرح و  ناراکتمدـخ  تسد  رد  هک  تسا  ییاـهرابنا  رگید  یخرب  دنتـشاد و 
. دنهدیم رارق  هدافتسا  دروم  مزمز ، بآ  هلیسو  هب  نانآ  نتفرگ  وضو  ای  نایجاح و  مامح 

یّللجم راوتسا و  نامتخاس  زا  نآ ، یگداس  دوجو  اب  یّلک  مرح  لکش (1)  رگید  یترابع  هب 

هرهاق رد  نولوط » نبدـمحا   » دجـسم همیدـق و  رـصم  رد  ورمع »  » دجـسم دوشیم ، هدـید  تروص  نیا  هب  ابیرقت  هک  يدـجاسم  رگید  زا  - 1
« يأر نم  ّرُس   » رهش رد  هک  يدجسم  دننامه  یّلک  روط  هب  دجسم  نیا  هک  دوشیم  هتفگ  تسا  رتشیب  مرح  زا  نآ  تحاسم  هکنیا  اب  هک  تسا 

هلیـسو هب  هک  نآ  زا  سپ  هتـشاد و  دوخ  رب  ار  اّرماس  مان  زاغآ  رد  رهـش  نیا  هدش . هتخاس  تسا - دادغب »  » یلیام یـس  رد  يرهـش  هک  ارماس -
نبا  » دجـسم نحـص  هنایم  رد  دیمان . يأر » نم  ّرُـس   » ار نآ  دومن ، انب  نآ  رد  ییابیز  رایـسب  خاک  دـیدرگ و  دابآ  عیـسو و  یـسابع  مصتعم » »
مدرم هک  دـناهتخاس  مارحلادجـسم  رد  هَّللا  تیب  دـننامه  عـّبرم  لکـش  هـب  ياهناـخوضو  نآ  ریز  رد  هـک  دراد  رارق  یعفترم  دـبنگ  نوـلوط ،»

ِیتـشک ياههدـنام  یقاـب  زا  دـننکیم  اـعّدا  هک  دراد  رارق  یبوچ  يربـنم  هلبق  يوـس  رد  دـبنگ  نیا  راـنک  رد  دـنمانیم . هبعک  ار  نآ  یگمه 
، دناهداد رارق  نآ  رانک  رد  یگتخاس  هبعک  نیا  ماقم  نأش و  ندرب  الاب  يارب  ار  ربنم  نیا  هک  یتروص  رد  دشابیم ، مالسلا  هیلع  حون  ترضح 

تـسد ناهج  رد  یتشک ، راثآ  زا  هدـنام  یقاـب  هعطق  نیا  رب  یناـکم  یناـمز و  هچ  رد  هک  دـنیوگب  اـم  هب  سپ  دراد  تقیقح  اـعّدا  نیا  رگا  و 
!! درذگرد اهنآ  زا  دنوادخ  دناهتفای .
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دیآیم رامـش  هب  رهـش  يارب  یگرزب  نادـیم  کـش  نودـب  نآ  عیـسو  نحـص  هک  تسا  هدرتـسگ  زاـب و  ییاـضف  ياراد  تـسا و  رادروـخرب 

. دمآ نایم  هب  نخس  هکم  هرابرد  نیا  زا  شیپ  هکنانچنآ 
هک دوب  يریدـم  و  بیان » ماـقم  مئاـق   » و بیاـن »  » ياراد فیرـش  مرح  رد  دـیآیم و  رامـش  هب  مرح  گرزب  ناونع  هب  هراومه  اـجنآ  یلاو » »

. ددرگیم ماجنا  یلاو  رظن  ریز  اهنآ  ياهراک 
رفن زین 107  دنتسه و  هناگ  راهچ  بهاذم  تعامج  همئا  نارنخـس و  رفن   122 ّهدع ، نآ  زا  هک  دنشابیم  رفن  دادعت 700  مرح  نارازگتمدخ 
مرح ياهلیدنق  هدنیوش  رفن  مزمز و 108  هاچ  ياقس   11 نابرد ،  30 رگتفر ،  20 یچکروبنز ،  8 شارف ،  12 دنبراب ،  10 نذؤم ،  45 سردم ،

نانآ 51 دادـعت  هک  تسا  اههجاوخ  هفیظو  اهتیلوؤسم  هلمج  نآ  زا  دراد ، دوجو  زین  يرگید  يراک  ياهتیلوؤسم  اج  نیا  رد  دنـشابیم .
هدروآ مرح  هب  یسابع  هفیلخ  روصنم ) رفعجوبا   ) يوس زا  راب  نیتسخن  اههجاوخ  دنـشابیم . مرح  رد  ینوگانوگ  فیاظو  ياراد  تسا و  رفن 

: زا دـنترابع  دنـشابیم  لوغـشم  همّرکم  هبعک  يرازگتمدـخ  هب  هک  یهورگ  اـما  دـندیدرگ . لوغـشم  يرازگتمدـخ  هـب  اـج  نآ  رد  دـندش و 
یثوروم تروص  هب  نآ ، ریدـم  گرزب و  يانثتـسا  هب  مرح  همدـخ  هاگیاج  دنـشابیم . هبیـش ) ینب   ) ناـمه ینعی  نآ  ناراددـیلک  نارادهدرپ ،

هفیظو نکیل  دشاب  یـسایس  ادتبا  اهنآ  تیلوؤسم  هک  دسریم  رظن  هب  و  دندرگیم . نییعت  یمظع ) تنطلـس   ) يوس زا  ود  نیا  یلو  دـشابیم 
زاب رید  زا  هک  يروط  هب  دیآیم ، رامش  هب  یمرتحم  رما  رایـسب  نیفیرـش  نیمرح  رد  تمدخ  دشابیم . رتشیب  یـسایس  تیلوؤسم  زا  نآ  يادا 
مداخ  ) مان هب  مه  ینامثع  هّیلع  تلود  ياههبتر  زا  یکی  زین  نونکا  مه  دـنهدیم و  تبـسن  فرـش  نآ  هب  ار  دوخ  نیطالـس  اـفلخ و  نونکاـت 

. دشابیم نیمرحلا )
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همظعم هبعک 

هراشا

ینید فیاظو  هلیسو  نیدب  ات  داتسرف  دوخ  قلخ  يوس  هب  یّـصاخ  ياهنارود  رد  ار  شیوخ  ناگداتـسرف  هراومه  یلاعت ، كرابت و  دنوادخ 
تلاسر نآ  زا  ینامز  هک  یماگنه  دـننک . ییامنهار  تسا  نآ  رد  ناشیقیقح  تداعـس  ریخ و  هک  اهنآ  دـنهد و  میلعت  نانآ  هب  ار  ییاـیند  و 

لماع یّتح  هک  اجنآ  ات  دـنتخیمآیم ! مهرد  دـب  اب  ار  کـین  لاـمعا  دـندشیم و  یهارمگ  راـچد  دوخ  شور  هار و  رد  مدرم  دـشیم  يرپس 
شومارف ار  شیوخ  راگدرورپ  تلاـسر  تشاذـگیم و  یهاـبت  هب  ور  زین  ناـنآ  عضو  هک  تسا  یعیبط  دـیدرگیم ، هریچ  اـهنآ  هب  زین  داـسف 

. دندرکیم
ار رداق  يوق و  يراگدرورپ  قلاخ و  دوجو  هک  یتسه  تعیبط  هب  هجوت  اـب  دنتـشادیمرب ! مدـق  يراکـشآ  تلالـض  یهارمگ و  رد  نیارباـنب 

نادـج رد  دومنیم و  راـیتخا  ار  يدوبعم  دوخ  يارب  زین  ناـسنا  ره  دوبعم  شتـسرپ  هب  ناـسنا  يرطف  زاـین  هب  هجوت  اـب  دراد و  مزـال  هراوـمه 
اناوت رداق و  يراک  ره  هب  هک  دومنیم  روصت  اریز  درکیم  تدابع  ار  شتآ  یـصخش  نایم  نیا  رد  سپ  دیـشخبیم . تمظع  ار  نآ  شیوخ 

اریز دیتسرپیم  ار  گنس  يرگید  نآ  دریگیم و  همشچرس  وا  زا  ناهج  ماظن  هک  دوب  دقتعم  دیتسرپیم و  ار  دیـشروخ  يرگید  نآ  تسا و 
نامز تدـم  هلـصاف  رد  ناشنییآ  هک  دنتـسه  ناتـسرپتب  نامه  ریخا  هورگ  تسنادیم . شیوخ  دوجو  یتاذ  هرهوج  یلـصا و  هّداـم  ار  نآ 

زا مدرم  هلـصاف  نیا  رد  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  ناـهج  قلخ  تیرثـکا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  حوـن  ترـضح  نارود  ناـیم 
تّدم دومن ، رییغت  ناشهاگداز  یگدنز و  لحم  فالتخا  هب  تبسن  نانآ  ياهیگژیو  عیابط  هدرک و  رییغت  اهنابز  دندش و  هدنکارپ  رگیدکی 

. تسا هدوب  لاس  هن  دون و  رازه و  تسا  هدروآ  یسربط »  » هچنآ قبط  نارود  نیا 
« میهاربا  » نانآ نایم  زا  یلاعت  دنوادخ  هک  دندرکیم  ینکس  بونج  لامش و  برغ و  قرـش و  نایم  یناکم  رد  لباب »  » بونج رد  ناینادلک » »

هتخاس نانآ  يارب  شردپ  هک  دـندیتسرپیم  ار  ییاهتب  ناگراتـس و  هک  دومن  هدـهاشم  یلاح  رد  ار  شیوخ  موق  يو  دـینادرگ ، ثوعبم  ار 
زا لاعتم  دنوادخ  هراب  نیا  رد  هک  هداد  رارق  لاؤس  هذخاوم و  دروم  ار  شیوخ  ردپ  سپ  دوب .
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ٍنِیبُم (1) لاَلَض  ِیف  َکَمْوَقَو  َكاَرَأ  یِّنِإ  ًۀَِهلآ  ًاماَنْصَأ  ُذِخَّتَتَأ  َرَزآ  ِهِیبِال  ُمیِهاَْربِإ  َلاَق  ْذِإَو  تسا : هدومرف  نینچ  نیا  وا  نابز 

رد تموق  وت و  منیبیم  سپ  دنتـسرپیم ! راـگدرورپ  ياـجب  ار  اـهتب  هنوگچ  تفگ  هدرک و  رذآ  دوـخ  ردـپ  يوـس  هب  ور  میهاربا   » ینعی . 
هک دوب  اـجنآ  رد  دومن . ترجه  نیدـم »  » يوس هب  تفگ و  كرت  ار  دوخ  موـق  مالـسلا  هیلع  میهاربا  سپ  دـیراد .» رارق  يراکـشآ  یهارمگ 

دندمآ هکم  هب  نانآ  دیامن . ترجه  برع  نیمز  رس  يوس  هب  رجاه ، شردام  لیعامـسا و  شدنزرف  هارمه  هب  هک  داد  نامرف  وا  هب  راگدرورپ 
وا هب  دـنوادخ  هک  دوب  اجنیا  رد  دـیدرگ . هدوزفا  نآ  يدابآ  نارمع و  هب  تفرگ و  تعـسو  رهـش  نیا  هکنیا  اـت  دـندیزگ  تماـقا  اـجنآ  رد  و 

یتروص هب  ار  شیوخ  يادـخ  نآ  رد  ات  دـیدرگ  انب  مدرم  يارب  هک  دوب  یهاگیاج  نیلوا  هناخ  نیا  دـنزاسب  ياهناـخ  وا  يارب  هک  داد  ناـمرف 
َنیَِملاَْعِلل (2). ًيدُهَو  ًاکَراَبُم  َۀَّکَِبب  يِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ  تسا : هدومرف  دنوادخ  دننک ؛ تدابع  نیتسار  حیحص و 

راهچ ياهتمـس  دادتما  رد  نآ  ناکرا  دیدرگ و  انب  عبرم  لکـش  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  يوس  زا  هک  تسا  همرکم » هبعک   » نامه هناخ  نیا 
رب زین  رصم  مارها  دچیپ . مه  رد  ار  نآ  دوخ ، راشف  اب  دناوتن  هدش و  هتسکش  نآ  اب  دروخرب  رد  اوه  داب و  شزو  هک  نیا  ات  تفرگ ، رارق  هناگ 

. دیآیم رامش  هب  بیاجع  زا  یکی  نآ  نامتخاس  نیسدنهم  نادنمشناد و  املع ، رظن  رد  نونک  ات  هک  هدش  انب  نوناق  هدعاق و  نیمه 
دش هتخاس   (3) مهرج »  » سپس و  قیلامع »  » هلیسو هب  هک  نیا  ات  دوب ، راوتـسا  میهاربا  ترـضح  تسد  هب  هدش  انب  نامتخاس  رب  نانچمه  هبعک 

. تسا هدرک  تیاور  سابع  نب  هَّللادبع  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  نینمؤملاریما  زا  دوخ  دنس  هب  یقرزا »  » هک نانچ  نآ 
اب وـن  زا  درک و  مدـهنم  ار  نآ  تـفرگ ، رارق  بـالک » نـب  یـصق   » تـسد رد  تراـما  یگرزب و  هـک  یماـگنه  ترجه  زا  شیپ  مود  نرق  رد 

. داهن نآ  رب  لخن  ياههخاش  مود (4) و  بوچ  زا  یفقس  درک و  انب  مکحم  راوتسا و  ینامتخاس 

76 ماعنا ، - 1
.96 نارمع : لآ  - 2

« مجرتم . » دشاب تسرد  دناوتیمن  بلطم  نیا  هک  دناهدرک  انب  ار  هبعک  قیلامع  زا  شیپ  مهرج  هک  دناهتفگ  یخرب  - 3
لخن م تخرد  یعون  - 4
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زکرم هودنلا  راد  دـمآ . دوجو  هب  هکم  رد  هبعک  زا  سپ  هک  دوب  ینامتخاس  نیتسخن  انب  نیا  هک  دومن  انب  ار  هودـنلا » راد   » نآ رانک  رد  سپس 
ناکم نیا  رد  هک  نآ  رگم  دیـسریمن  بیوصت  هب  یعاـمتجا  اـی  یـسایس و  رما  چـیه  هک  دوب  شناـیفارطا  اـب  وا  یتروشم  لـحم  یتموکح و 

. دومن میسقت  شیرق  ياههلیبق  نایم  رد  زین  ار  مظعم  هناخ  فارطا  سپس  دنتخادرپیم . روش  هب  مه  اب  نآ  هرابرد 
لاس جـنپ  دـندوب . هدوشگ  فاطم  يوس  هب  ار  نآ  زا  يرد  دـندوب و  هدرک  انب  هبعک  فاطم و  فارطا  رد  ار  شیوخ  ياههناخ  کی  ره  نانآ 

ناـیم ار  نآ  ياـنب  تخاـس  دـندمآ و  مه  درگ  هراـب  نیا  رد  شیرق  دوـمن . بارخ  ار  هبعک  لیـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تثعب  زا  شیپ 
. دندومن میسقت  دوخ  ياههلیبق 

رجح  » هاگیاج هب  نآ  تخاس  رد  هک  یماگنه  دومن و  زاـغآ  ار  هبعک  ناـمتخاس  ياـنب  دـیدجت  يرـصم ، يراـجن  کـمک  هب  یمور » موقاـب  »
دوسالا رجح  ددرگ و  اهنآ  اهنآ  بیصن  فرش  نیا  هک  دنتشاد  دصق  اههلیبق  زا  کی  ره  اریز  تفرگرد ، عازن  اههلیبق  نایم  دندیسر ، دوسالا »

. دوش عورش  گنج  نانآ  نایم  دوب  کیدزن  هک  تفرگ  الاب  نانچ  نآ  زیتس  يریگرد و  دنهد . رارق  شیوخ  ياج  رد  ار 
نـسح اب  ترـضح  دندرکیم . راک  نانآ  هارمه  هب  دـندوب  یگلاس  جـنپ  یـس و  نس  رد  ماگنه  نآ  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

. دندوب هدیمان  نیما »  » ار وا  ببس  نیدب  هدوب و  رادروخرب  ياهژیو  مارتحا  زا  نانآ  نایم  رد  دنتشاد  دوخ  رد  هک  یقالخا  لامک  راتفر و 
دنداد روتـسد  سپـس  دنداد  رارق  نآ  نایم  رد  ار  گنـس  هدرک و  بلط  ینهاریپ  ترـضح  سپ  دنتفریذپ . تیمکح  هب  ار  وا  فالتخا  نیا  رد 

زا یقرـش  نکر  رد  دوخ  یلـصا  لحم  هب  دوسالا  رجح  هک  یماگنه  دننک ، دـنلب  ار  نآ  دـنریگب و  ار  نآ  زا  ياهشوگ  اههلیبق  زا  کی  ره  هک 
ریبدت و زا  هنارهام ، تسایس  ابیز و  هشیدنا  نیا  اب  دنداد و  رارق  دوخ  یلصا  ياج  رد  ار  نآ  شیوخ  كرابم  ناتـسد  اب  ناشیا  دمآ  الاب  هبعک 

. دنتخادرپ وگتفگ  هب  رگیدکی  نایم  زین  شتسایس  نسح 
. دراد دوجو  تیعضو  نیا  زین  نونکا  مه  هک  نانچمه  دندوزفا . رجح  هب  دنتساک و  ار  هبعک  ياضف  زا  يرادقم  هجدوب  رـسک  تلع  هب  شیرق 

. تسا هدوب  هبعک  نامتخاس  وزج  نامتخاس ، نیا  زا  شیپ  رجِح ، ياضف  زا  يرادقم  نیاربانب 
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: تسا هدومرف  هشیاع  هب  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

نآ يارب  و  مدادیم ، رارق  نیمز  يور  رب  ار  نآ  ِرد  مدرکیم و  مدـهنم  ار  هبعک  دـندوب ، هدرواـین  مالـسا  یگزاـت  هب  وت  موق  هک  یتروص  رد  »
رادقم نیا  هبعک  تخاس  ماگنه  رد  شیرق  اریز  مدوزفایم  هبعک  هب  عارذ  شش  رْجِح  زا  مدادیم و  رارق  یبرغ  رد  يرگید  یقرـش و  رد  کی 

یهدـنامرف هب  ار  میظع  يرکـشل  هیواعم  نب  دـیزی  تفرگ ، تسد  هب  ار  هکم  تراـما  ریبزنب » هَّللادـبع   » هک یماـگنه   (1) دنتـساک . نآ  زا  ار 
ياههلولگ دوخ ، ياهقینجنم  اب  نیـصح  ماگنه  نیا  رد  دش و  هدـنهانپ  مارحلا  دجـسم  رد  ریبز  نبا  داتـسرف ، وا  گنج  هب  ریمننب » نیـصح  »

رد دش و  هدیـشک  شتآ  هب  نآ  ياهبوچ  یخرب  هارمه  هب  هبعک  هماج  نآ  هجیتن  رد  هک  درکیم  باترپ  مارحلا  دجـسم  نورد  هب  ار  نیـشتآ 
. دیدرگ ناریو  زین  هبعک  زا  یتمسق  نایاپ 

. دیدرگ جراخ  هکم  زا  دوخ  رکشل  هارمه  هب  وا  دیسر  نیصحنب  دیزی  تکاله  ربخ  هک  یتقو 
هیلع میهاربا  ناـمز  تخاـس  ياـههیاپ  قباـطم  دزاـسب  ار  نآ  وـن  زا  دـنک و  ناریو  ار  هبعک  هک  تفرگ  میمـصت  ریبزنبا  هثداـح ، نـیا  زا  سپ 

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لوق  زا  دیدرگ  لقن  هشیاع  زا  نیا  زا  شیپ  هک  یتیاور  زا  هتفرگرب  مالسلا ،
لاسرا راک  نیا  يارب  نمی  زا  هک  یبوغرم  چگ  هلیسو  هب  درک و  مدهنم  ار  هبعک  نیاربانب 

هک تسا  نیا  رب  هعیش  هدیقع  نکیل  دناهدرک  لقن  شیوخ  ياهراتشون  رد  ار  لیبق  نیا  زا  يددعتم  تیاور  ناراگن ، خیرات  ریاس  یقرزا و  - 1
هدرکن و يرییغت  نونک  ات  لیلخ ع  میهاربا  ترـضح  هلیـسوب  هبعک  تخاس  نارود  زا  هژیو  هب  خـیرات  لوط  رد  هاـگچیه  هبعک  هناـخ  تعـسو 

هدشیم هداد  هبعک  رد  هک  یتارییغت  نامتخاس و  ماگنه  هب  هکلب  دوشن  هداد  رییغت  نآ  تعسو  رد  اهنت  هن  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  یعـس  هراومه 
تّحص هک  تسا  هدیـسر  ام  تسد  هب  موصعم  ناماما  زا  يددعتم  تایاور  هراب  نیا  رد  دوش . هدافتـسا  زین  نآ  نیـشیپ  ياهکاخ  اهگنـس و  زا 

رد قداص ع  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  هللا  همحر  ینیلک  موحرم  ار  نآ  هک  تسا  ياهحیحـص  هلمج  نآ  زا  دـیامنیم . دـییات  ار  هدـش  دای  بلطم 
زا بویا  نب  ۀـلاضف  زا  دیعـس  نب  نیـسح  زا  دـمحم  نب  دـمحا  زا  ییحی  نب  دـمحم  : » تسا نینچ  تیاور  نتم  تسا . هدروآ  یفاک »  » باـتک

هناخ وزج  نآ  زا  یتمـسق  ای  رجح و  ایآ  هک  مدرک  لاؤس  رْجِح  هرابرد  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابا  زا  تفگ : هک  دنکیم  لقن  رامع  نب  ۀـیواعم 
زا هدرک و  نفد  نآ  رد  ار  شیوخ  ردام  لیعامـسا ع  اریز  نخان ؛ زا  ياهعطق  هزادـنا  هب  یتح  ریخ  دومرف : ترـضح  دـیآیم ؟ رامـش  هب  هبعک 

13 / 10 یفاک : دراد » رارق  زین  ناربمایپ  زا  یخرب  روبق  نآ  رد  دروآ و  دوجوب  نآ  فارطا  رد  ینیچگنس  دنراذگ  ياپ  نآ  رب  مدرم  هکنآ  میب 
« مجرتم »
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، دیدرگ غراف  نآ  يانب  زا  هک  یماگنه  دیناسر و  عارذ  تفه  تسیب و  هب  ار  هبعک  عافترا  نامتخاس  نیا  رد  يو  داهن . انب  ون  زا  دـندوب ، هدرک 
لاس 64 بجر  مهدفه  خیرات  رد  نامتخاس  نیا  دیناشوپ ؛ جابید  هلیـسو  هب  درک و  وبـشوخ  ربنع  کشم و  هلیـسو  هب  ار  هبعک  نورب  نورد و 

داتسرف ریبز  نیا  يوس  هب  ار  یفقث » فسوی  نبا  جاجح   » داتفا ناورمنب » کلملادبع   » تسد هب  تفالخ  هک  یماگنه  دیـسر . نایاپ  هب  يرجه 
. دیناسر لتق  هب  يرجه  لاس 73  رد  ار  ریبز  نبا  دش و  روهلمح  مارحلا  دجسم  هب  قینجنم  هلیسو  هب  سپس  دومن . هرـصاحم  ار  وا  هکم  رد  يو 

تراما هب  ار  وا  هدربمان  داد . عالطا  کلملادـبع  هب  ریبز  نبا  هلیـسو  هب  ار  هبعک  نامتخاس  تیفیک  دـیدرگ و  دراو  هکم  هب  جاجح  نآ  زا  سپ 
جاجح نیاربانب  تسا . هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نارود  رد  هک  دنادرگرب  یلکش  هب  ار  هبعک  هک  داد  نامرف  درک و  بوصنم  هکم 

راوید شیرق ، ياههیاپ  ساسا  رب  سپس  هتساک  ار  نآ  زا  بجو  کی  عارذ و  شش  هزادنا  هب  هدرک و  مدهنم  ار  هبعک  یلامـش )  ) یماش تمس 
ياهتمسق ریاس  جاجح  دومن . دودسم  ار  نآ  یبرغ  ِرد  درب و  الاب  نیمز  حطـس  زا  ار  هبعک  یقرـش  ِرد  نینچمه  دومن . انب  ار  هبعک  يوس  نآ 

. دومن يزاس  زاب  ًاددجم  دوب ، هتخیسگ  مه  زا  هک  نآ  زا  سپ  ار  نآ  شرفگنس  سپس  هدادن  رییغت  ار  هبعک 
هتخاـس رب  نآ  یلامـش  تمـس  هدوب و  یقاـب  ریبز » نبا   » هتخاـس رب  نوـنکا  مه  هبعک  یبرغ  یبوـنج و  یقرـش ، ياهتمـس  فـصو ، نیارباـنب 

( ینامثع « ) نامیلـس ناطلـس   » هلیـسو هب  هک  نیا  ات  تسا . هدشن  هداد  يرییغت  رگید  هبعک  نامتخاس  رد  سپ  نآ  زا  دـشابیم و  یقاب  جاجح » »
رد زین  ییاهتمرم  یناـمثع ) « ) دـمحا ناطلـس   » يوس زا  يرجه  لاس 1021  رد  سپـس  دیدرگ . دـیدجت  نآ  فقـس  يرجه  لاـس 960  رد 

کح ناورذاش  يور  رب  نجعم »  » تسار تمـس  رد  يرمرم  یگنـس  هعطق  يور  رب  تارییغت  نیا  خـیرات  هک  تفرگ  تروص  هبعک  ناـمتخاس 
: تسا نینچ  نیا  هدش  دای  حول  نتم  تسا . هدش 

َِکَئلْوُأ یَـسَعَف  َهَّللا  اَّلِإ  َشْخَی  َْملَو  َةاَکَّزلا  یَتآَو  َةاَلَّصلا  َماَقَأَو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاَو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَم  ِهَّللا  َدِـجاَسَم  ُرُمْعَی  اَـمَّنِإ  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  »
َنیِدَتْهُْملا (1) ْنِم  اُونوُکَی  ْنَأ 

ۀیوقت ۀمحرلا و  بازیملا  دیدجتب  فیرشلا و  تیبلا  فقس  ةرامعب  رمأ 

18 هبوت : - 1
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.« ۀنس 1021 مرحم  رهش  یف  دمحا  ناطلسلا  مارحلا  هَّللا  تیب  رادج 

دمآ و الاب  نیمز  حطـس  زا  رتم  ود  دودح  رد  بآ  عافترا  دـیدرگ ، يراج  يرجه  لاـس 1039  رد  هک  یگرزب  لیـس  هجیتن  رد  نآ و  زا  سپ 
ناریو ياهتمسق  ینامثع )  ) مراهچ دارم  ناطلس  ماگنه  نیا  رد  دومن ، مدهنم  ار  هبعک  یقرـش  یبرغ و  یلامـش ، ياهراوید  زا  ییاهتمـسق 

. تسا هتفرگن  تروص  يرکذ  لباق  ریمعت  سپ  نآ  زا  هک  دومن  انب  دیدجت  ار  هبعک  هدش 

هبعک لکش 

ادـخ لوسر  نارود  اب  قباطم  تیفیک  نیا  تسا و  هدـش  هتخاـس  جاـجح  ناـمز  زا  هک  تسا  عبرم  لکـش  هب  ًاـبیرقت  نورب  زا  نونکا  مه  هبعک 
یعلض لوط  رتم و  جنپ  تسیب و  نآ  عافترا  هک  هدیدرگ  انب  یتخس  نوگلین  ياهگنس  هلیسو  هب  هبعک  نامتخاس  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هدش عقاو  نآ  رد  هبعک  ِرد  هک  یعلض  لوط  نینچمه  دشابیم . رتمیتناس  هد  رتم و  هد  نآ ، لباقم  علض  هارمه  هب  دراد  رارق  نآ  رد  نادوان  هک 
هب هیبش  یناکلپ  هلیـسو  هب  هک  تسا  هدـش  عقاو  نیمز  حطـس  زا  يرتم  ود  عافترا  رد  هبعک  ِرد  تسا . رتم  هد  نآ  لـباقم  علـض  هارمه  هب  تسا 

ادـها هبعک  هب  يدـنه  يارما  زا  یکی  هلیـسو  هب  هک  تسا  هرقن  زا  یـششوپ  ياراد  لحم  نیا  ینونک  ناکلپ  دـباییم ؛ هار  نادـب  ربنم  ياـههلپ 
هداد رارق  لحم  نیا  رد  دوشیم  هدوشگ  نیریاز  يور  هب  گرزب - ياهنشج  رد  هبعک - ِرد  هک  یماگنه  هب  طقف  ناکلپ  نیا  تسا . هدـیدرگ 

رد مزمز ، دـبنگ  رانک  رد  هدـش  دای  ناکلپ  زین  لاس  ياهزور  ریاس  رد  دوشیمن . لیکـشت  راـب  هدزناـپ  زا  شیب  لاـس  رد  مسارم  نیا  دوشیم ،
هار هبعک  نورد  هب  هتفر و  ـالاب  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  یکیراـب  یبوچ  ياـههلپ  ياراد  ناـکلپ  نیا  دوـشیم . هداد  رارق  هبیـش » باـب   » فرط

. تسا هدش  عقاو  فاطم  نیمز  حطس  زا  يرتم  یتناس  هاجنپ  رتم و  کی  عافترا  رد  دوسالا  رجح  دنباییم .
. دنیوگ ناورذاش »  » نادب هک  دراد  دوجو  ياهتخاس  راد  بیش  حطس  راوید  نییاپ  تمس  رد  نوریب  زا  هبعک  راوید  فارطا  رد 

یس نآ  طسوتم  ضرع  رتمیتناس و  جنپ  تسیب و  طسوتم  روط  هب  ناورذاش  عافترا 
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هب مالسا - زا  شیپ  شیرق - نامز  رد  نامتخاس  دیدجت  ماگنه  هب  هک  دیآیم  رامـش  هب  هبعک  زا  یئزج  ناورذاش  تمـسق  دشابیم . رتمیتناس 

- نهک يرصم  ياهنامتخاس  رد  هک - تسا  هناخاقس  فارطا  يانعم  هب  لصا  رد  ناورذاش »  » (1) تسا . هدش  هتساک  نآ  زا  راصتخا ، تهج 
زا ناورذاـش »  » نم رظن  هـب  تـسا . هدـیدرگیم  قـالطا  دـندوب ، هدـش  هتخاـس  گرزب  ياـهنلاس  ناـیم  رد  هـک  اـههراوف  فارطا  هراوـید  هـب 

هدـید دایز  فاطم  رد  زین  نونکات  هک  هبعک  رب  لیـس  ناراب و  ریثأت  زا  يریگولج  يارب  هدربماـن  اریز  دـیآیم ، رامـش  هب  جاـجح  ياـههتخاس 
نارگراک هلیـسو  هب  هک  دـشابیم  یـسراف  ياهملک  ناورذاش »  » هک تسا  نیا  نخـس  نیا  رب  اـم  هاوگ  دومن و  اـنب  هنوگ  نیا  ار  نآ  دوشیم -

. تسا هدش  هدیمان  عضوم  نیا  رب  دندوب ، هدش  هدروآ  ناکم  نیدب  هبعک  نامتخاس  ریمعت  يارب  فسوینب » جاجح   » يوس زا  هک  یناریا 
« یناغَألا  » باتک رد  هک  تسا  یبلطم  نخـس  نیا  رب  هاوگ  دشاب و  هدنام  راگدای  هب  ریبز » نبا   » نارود زا  هملک  نیا  هک  تسا  نکمم  نینچمه 
رد هدربماـن  دـیدرگ ، لاؤس  وا  زا  تسا  هدوبن  روهـشم  برع  دزن  رد  هدرکیم و  ارجا  حیرـس » نبا   » هک یگنهآ  کبـس  هراـبرد  تسا : هدـمآ 

. دندوب هدـش  هدروآ  هبعک ، نامتخاس  ریمعت  يارب  ریبز » نبا   » هلیـسو هب  هک  تسا . هتخومآ  یناریا  نارگراک  زا  ار  نآ  هک  تسا  هتفگ  باوج 
ییاههنارت نادب ، یبرع  ياههمغن  ندرک  هفاضا  زا  سپ  هدرک و  هدافتـسا  نانآ  کبـس  زا  وا  دندناوخیم و  هنارت  ییابیز  ياهگنهآ  اب  نانآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارود  رد  هک  دنتـسه  یـسراف  هملک  ود  بازیم »  » و ناورذاش »  » تروص ره  رد  تسا . هدروآرد  ارجا  هب  ار 
. تسا هدوبن  نایم  رد  اهنآ  زا  یمان 

قارع يوـس  هب  ور  نکر  نیا  اریز  تسا ، موـسوم  یقارع » نـکر   » هـب نآ  یلامـش  هراـنک  دـشابیم . روهـشم  ناـکرا »  » هـب هـبعک  ياـههرانک 
نمی تمـس  رد  اریز  دنمان  ینامی »  » ار نآ  لباقم  نکر  تسا و  عقاو  ماش  تمـس  رد  اریز  دـنیوگ  یماش » نکر   » ار یبرغ  هرانک  و  دـشابیم .

نیا دراد . رارق  نآ  رد  دوسالا » رجح   » اریز دـنیوگ  دوسا » نکر   » ار یقرـش  هرانک  دراد . رارق  دعـسالا » رجح   » ماـن هب  یگنـس  نآ  رد  تسا و 
نآ گنر  هک  تسا  یمظنم  ریغ  یلقیص  یضیب  لکش  هب  گنس 

کی هزادـنا  هب  یتح  هک  تسا  هدـیدرگ  لقن  قداص ع  ترـضح  زا  يددـعتم  تایاور  هراب  نیا  رد  دـش  هتفگ  نیا  زا  شیپ  هک  روطنامه  - 1
صص 353- باب 30 ، ج 13 ، جـح ، باتک  ۀعیـشلا و  لئاسو  هب  دوش  عوجر  روظنم  نیا  يارب  تسا . هدـیدرگن  رـسک  هبعک  زا  نخاـن  هعطق 

« مجرتم  » 355
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ندینابـسچ هجیتن  رد  اهیگتـسجرب  نیا  هک  دوشیم  هدید  نآ  رد  درز  ياهیگتـسجرب  خرـس و  ياههطقن  دشابیم و  خرـس  هب  لیامتم  هایس 

. دشابیم نآ  زا  هدش  ادج  ياههعطق 
نکر نایم  هلـصاف  تسا . هدـش  نییزت  رتمیتناس  هد  ضرع  هب  هرقن  زا  یـسوق  هلیـسو  هب  هک  تسا  رتمیتناس  یـس  دودـح  رد  دوسالا  رجح  رطق 

. دنیوگ مزتُلم »  » ار هبعک  ِرد  و  دوسالا » رجح  »
. دزادرپیم راگدرورپ  هاگرد  هب  هثاغتسا  زاین و  زار و  هب  هدینابسچ و  نادب  ار  دوخ  هدننک  فاوط  صخش  اریز 

جاجح هتخاس  نادوان ، نیا  دـنیوگ . همحرلا » بازیم   » نادـب هک  تسا  هدـیدرگ  جراخ  الاب  رد  یبرغ  لامـش  راوید  هنایم  زا  بازیم ،)  ) نادوان
زاغآ رد  دـیامن . يریگولج  نآ  حطـس  يور  ناراب  بآ  ندـش  عمج  زا  هلیـسو  نیدـب  اـت  دومن  بصن  هبعک  ماـب  فک  هبل  رب  ار  نآ  هک  تسا 
سپـس دومن . نآ  نیزگیاج  ار  هرقن  زا  ینادوان  يرجه ، لاس 959  رد  ینوناق » نامیلـس  ناطلـس   » هک نیا  ات  دوب  هدش  هتخاس  سم  زا  نادوان 

شقن و اب  نآ  نایم  دوب و  هدش  يراک  انیم  ینوگلین  گنر  اب  هک  يرگید  ياهرقن  نادوان  هلیـسو  هب  زین  ینامثع ) « ) دمحا ناطلـس   » نارود رد 
. دش نیزگیاج  دوب ، هدیدرگ  نیذآ  ییالط  ياهراگن 

ناطلس  » يرجه لاس 1273  رد  نینچمه  ماهدرک . هدـهاشم  هناتـسآ ، رد  یناطلـس  یـصوصخ  راثآ  هزوم  رد  ار  هدـش  دای  نادوان  بناج  نیا 
. دراد رارق  هبعک  رب  نادوان  نیا  نونکا  مه  هک  دومن  لاسرا  هکم  هب  دوب ، هدش  هتخاس  الط  زا  هک  ار  رگید  ینادوان  ینامثع ) « ) دیجملادبع

یلامـش و نکر  ود  يوس  هب  نآ ، فرط  ود  رد  هک  تسا  هریاد  مین  ینامتخاس  نآ  دراد و  رارق  میطح » ، » جراخ زا  نادوان  لـباقم  تمـس  رد 
رتم و کی  راوید  نیا  تماخض  رتم و  کی  نآ  عافترا  تسا . رتمیتناس  هس  رتم و  ود  دودح  رد  ياهلـصاف  ياراد  هدش و  هدیـشک  هبعک  یبرغ 
ینارق و تایآ  هک  دوشیم  هدـید  هتـسجرب  یطخ  الاب  يوس  زا  نآ  هراـنک  رد  هدـش و  هدیـشوپ  راد  شقن  ياـهرمرم  هلیـسو  هب  هک  تسا  مین 

تسا (1). هدش  کح  گنس  رب  نآ  نامتخاس  خیرات 
رتمیتناس راهچ  داتفه و  رتم و  تشه  هبعک ، علض  هنایم  ات  هریاد  مین  نیا  یلخاد  هنایم  هلصاف 

. تسا هدیدرگ  نییئزت  یئابیزرادشقن  گنس  هلیسو  هب  هکلب  دوشیمن  هدید  نآ  رب  انب  خیرات  ینآرق و  تایآ  زا  يراثآ  رگید  نونکا  مه  - 1
« مجرتم »
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نیا زا  شیپ  اهلاس  رد  دنیوگ و  میج ) نوکـس  ءاح و  رـسک  هب  « ) لیعامـسا رجح  ، » ار هبعک  راوید  و  میطح »  » نایم ياضف  نیا  هک  دـشابیم 

نادنفسوگ لغآ  هب  ار  نآ  هدنامیقاب  هبعک و  نورد  هب  رجح  زا  رتم  هس  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  طسوت  هبعک  نامتخاس  يانب  دیدجت  رد 
. دناهدش نفد  اج  نآ  رد  لیعامسا  رجاه و  هک  دوشیم  هتفگ  تسا ؛ هداد  صاصتخا  شنادنزرف  رجاه و 

یکچوک ِرد  یگدمآرب  نیا  رد  هک  دشابیم  عبرم  لکـش  هب  تسار - تمـس  رد  نآ  یلامـش  هیواز  یگدمآرب  هارمه  هب  نورد - زا  هبعک  اما 
. دنکیم ادیپ  هار  هبعک  ماب  هب  یکیراب  ياههلپ  هلیسو  هب  رد  نیا  زا  هک  دراد  رارق  هبوتلا » باب   » مان هب 

جح 0 مسوم  رد  تعامج  زامن  يرازگرب  ماگنه  هبعک  مارحلا و  دجسم  ریوصت 
راوید وس  کی  زا  هک  هدـش  راوتـسا  رگید  ییاـهبوچ  اـهنآ  يور  رب  هک  دوشیم  هدـید  دوع  بوچ  زا  نوتـس  هس  نورد ، زا  هبعک  هناـیم  رد 

زا اهنوتـس  نیا  دشابیم . رتمیتناس  یـس  دودح  رد  نوتـس  ره  رطق  تسا و  هدـش  هدراذـگ  دوسالا » رجح   » راوید رب  رگید  يوس  زا  نادوان و 
اهنآ شزرا  ناشندوب  اهبنارگ  تلع  هب  هک  تسا  هدنام  راگدای  هب  ریبزنب » هَّللادبع   » نارود
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لبق نامز  رد  هبعک  منیبب . ار  نآ  متـسناوتن  بناج  نیا  نکیل  هدش ، کح  ییاههتـشون  اهنآ  يور  هک  دوشیم  هتفگ  دشابیم ! نییعت  لباق  ریغ 

هلیسو هب  هبعک  نورد   (1) بوچ . زا  ای  تسا و  هدوب  گنـس  زا  اهنوتـس  نیا  هک  منادیمن  نکیل  تسا ، هدوب  نوتـس  شـش  ياراد  مالـسا  زا 
رارق ییاهعبرم  نآ  يور  رب  تسا و  هتفرگرب  رد  ار  نآ  ياهراوید  فقـس و  هدـش  دای  هدرپ  هک  تسا  هدـش  هدیـشوپ  خرـس  گنر  هب  ياهدرپ 
ربارب رد  تسا . هدیدرگ  ادها  هبعک  هب  ینامثع )  ) زیزعلادـبع ناطلـس  يوس  زا  هدرپ  نیا  تسا ؛ هتـسب  شقن  هلالَج » َّلَج  هَّللا   » نآ رد  هک  دراد 
هلیسو هب  نورد ، زا  هبعک  نامتخاس  دناهدرازگیم . زامن  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دراد  رارق  یبارحم  نورد ، زا  هبعک  رد 

هک دراد  رارق  ياهدش  کح  ياهحول  نآ  یبرغ  راوید  يور  هک  تسا  هدش  هدیشوپ  رتم  ود  یبیرقت  عافترا  هب  راد ) هگر   ) قرعم رمرم  گنس 
زا تسا  ترابع  اهنآ  نیتسخن 

میرک ای  هدّیأ  َّمهّللأ  لوسر ، یلع  نب  رمع  نب  فسوی  هبر : ۀمحر  یلإ  ریقفلا  دبعلا  مظعملا  تیبلا  اذه  دیدجتب  رمأ  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 
« میحر ای  رافغ  ای  میرک  ای  کتمحرب  هبونذ  هلرفغا  و  كرصن ، زیزعب 

: تسا هتسب  شقن  هلمج  نیا  زین  هتشبن  گنس  نیا  فارطا  رد 
هَّللا یّلص  ۀئامتس و  نینامث و  ۀنس  خیراتب   (2) ُهاَضَْرت » ًاِحلاَص  َلَمْعَأ  ْنَأَو  َّيَِدلاَو  یَلَعَو  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْـشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر  »

« ملسو هبحص  هلآ و  یلع  دمحم و  اندیس  یلع 
: تسا هدش  هتشون  نآ  رب  هک  دراد  رارق  يرگید  حول  نآ  رانک  رد 

«. فلا نیعبس و  ُۀَنَس  ناخ ، دمحم  ناطلسلا  نب  ناطلسلا  انالوم  هجراخ ، مرحلا و  لخاد  عیمج  فیرشلا و  تیبلا  فقس  دیدجتب  رمأ  »

نآ زا  لـماک  یهاـگآ  يارب  هک  تفرگ  تروص  زیزعلا  دـبع  نب  دـهف  کـلم  يوـس  زا  هبعک  نورد  رد  یتارییغت  يرجه  لاـس 1418  رد  - 1
« مجرتم . » دیئامرف هعجارم  هرامش 18  تاقیم  نیزو  هلجم  هب  بناجنیا  هتشون  رادید  ود  رد  هبعک  نورد  هلاقم  هب  دیناوتیم 

19 لمن ، - 2
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: دروخیم مشچ  هب  هتشون  نیا  نآ  رد  هک  دراد  رارق  يرگید  هتشبن  گنس  سپس 

یلاعت هَّللا  یلإ  ریقفلا  دـبعلا  فّرـشملا  مّظعملا  تیبلا  اذـه  ماخر  دـیدجتب  یلاعت  هَّللا  یلإ  بّرقت  میلعلا ، عیمـسلا  تنا  ّکنإ  اـّنم  لـّبقت  اـّنبر  »
نیرشع تس و  ۀنس  خیراتب  هلامعأ . تاحلاصلاب  نّیز  هلامآ و  هَّللا  هغّلب  نیفیرشلا  نیمرحلا  مداخ  يابسرب  رصنلاوبأ  فرشألا  کلملا  ناطلسلا 

«. هئامنامث و 
: دراد رارق  هتشون  نیا  رگید ، حول  رب 

لّبقت هلامآ و  هَّللا  هغّلب  نینمؤملا  ریمأ  هَّللاب  رـضتسملا  روصنملا  رفعجوبأ  مظعألا  مامالا  مظعملا  تیبلا  ةراـمعب  رمأ  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  »
«. مّلسو هبحصو  هلآ  یلع  دمحم و  اندیس  یلع  هَّللا  یلص  ۀئامتس و  نیرشع و  عست و  ۀنس  روهش  یف  هلامعأ  حلاص  هنم 

تسا هتسب  شقن  تالمج  نیا  زین  يرگید  هتشبن  گنسرب 
جاجحلا نمؤم  نیفیرـشلا  نیمرحلا  مداخ  یلاعت  هناحبـس و  هَّللا  یلا  ریقفلا  مظعملا  قیقعلا  تیبلا  اذه  دیدجتب  رمأ  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  »

دّیأ هکلم و  یلاعت  هَّللا  دـّلخ  ناخ  دـمحم  ناطلـسلا  نبا  ناـخ  دـمحا  ناطلـسلا  نبا  ناـخ  دارم  ناطلـسلا  نبا  ناطلـسلا  نیرحبلا  نیربلا و  یف 
ةالصلا و لضفأ  اهبحاص  یلع  ۀیوبنلا  ةرجهلا  نم  فلألا  دعب  نیعبرا  ۀنس  روهش  کلس  یف  رّطسملا  كرابملا . ناضمر  رهش  رخآ  یف  هتنطلس 

«. ۀیحتلا
: تسا هتسب  شقن  نآ  يور  رب  ترابع  نیا  هک  دراد  رارق  يرگید  حول  هبعک  ینورد  یقرش  راوید  يور 

«. ةرجهلا نم  ۀئامنامث  عبرأ و  ماع  نیملاعلا ، ّبر  ای  هکلم  هَّللا  دّلخ  يابتیاق  رصنلاوبأ  کلملا  ناطلسلا  تیبلا  لخاد  دیدجتب  رمأ  »
: دروخیم مشچ  هب  تایبا  نیا  هبوتلا » باب   » يور یقرش  راوید  رب  نینچمه 

هبعک www.Ghaemiyeh.comلکش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 500زکرم  هحفص 243 

http://www.ghaemiyeh.com


230 ص :
مارحلا تیبلا  مالسالا و  ۀلبق  هلالا  تیب  یف  ریمعتلا  ادب  دق 
مادتسملا زیزعلا  رصنلاب  ماد  ناخ  یفطصم  يرولا  ناقاخ  ما 

مالسلا ماهلاب  ناک  امنا  اذ  ریمعتلا  یلا  اقدص  ترداب 
مایقلا موی  هب  اهیزاجی  نأ  هناحبس  هلضف  نم  تجتراو 

مانالا ناطلس  ماهترمع  دلبلا  یضاق  هل  اخیرات  لاق 
«. فلا ۀئام و  عست و  ۀنس  یف  کب  دمحا  ةرشابمب 

نرق هب  طوبرم  ددرگیمرب و  نهک  سب  ینامز  هب  نآ  تمدق  هک  دراد  رارق  یفوک  طخ  هب  ياهتـشبن  گنـس  هناخ  نورد  هک  دش  هتفگ  نم  هب 
. دشاب هدنام  راگدای  هب  فسوینب » جاجح   » نارود زا  دناوتیم  سپ  دشاب  نینچ  نیا  هک  یتروص  رد  دشابیم و  يرجه  لوا 

هچراپ زا  ياهعطق  هلیـسو  هب  هک  دراد  رارق  یبوچ  ياهچقاط  دوشیم ، دراو  نآ  نورد  هب  هک  یـصخش  پچ  تمـس  رد  هبعک و  رد  راـنک  رد 
- تسا هدش  هتفاب  مافرز  دوپ  رات و  اب  زبس  مشیربا  زا  هک  هبعک - ِرد  ياهدیلک  هسیک  هاگیاج  هب  هچقاط  نیا  تسا . هدش  هدیـشوپ  زبس ، مشیربا 

یناوارف ياههزیوآ  هبعک  فقس  رد   (1) ددرگیم . نیمأت  لاسرا و  رصم  زا  هلاس  همه  هبعک  هدرپ  هارمه  هب  هسیک  نیا  تسا . هتفای  صاصتخا 
ییالط ياهغارچ  يدادعت  ایاده  نایم  رد  دشابیم . نازیوآ  نونکا  مه  تسا و  هدیدرگ  هیده  ناکم  نآ  هب  خیرات  لوط  رد  هک  دراد  دوجو 

يوس زا  تسا و  اهبنارگ  تارهاوج  هب  عصرم  هک  ییالط  غارچ  ود  زین  تسین و  ددـع  دـص  زا  رتمک  اـهنآ  دادـعت  هک  دراد  دوجو  ياهرقن  و 
يور هب  مرحم  مـهد  رد  هـبعک ، ِرد   (2) دروـخیم . مشچ  هب  تسا ، هدـیدرگ  ادـها  هبعک  هب  يرجه  لاس 984  رد  ینوناق » نامیلس  ناطلـس  »

، اعد مسارم  ماـجنا  تهج  مه  لوـالا  عیبر  مهدزاود  بش  رد  ددرگیم . زاـب  ناـنز  يارب  مرحم  مهدزاـی  بش  رد  و  دوشیم ، هدوشگ  نادرم 
يارب

هب نآ  زا  هدـش و  هداد  رارق  هبعک  هنایم  رد  یئاـبیز  یگنـس  قودنـص  نآ  ياـج  هب  درادـن و  دوجو  هچقاـط  نیا  زا  يرثا  رگید  نونکا  مه  - 1
« مجرتم . » ددرگیم هدافتسا  هبوتلا  باب  رد  هبعک و  ياهدیلک  هسیک  هاگیاج  ناونع 

« مجرتم . » تسا هدش  دای  نآ  زا  اجنیا  رد  هک  تسا  ینآ  زا  رتمک  رایسب  هبعک  نورد  ياههزیوآ  دادعت  نونکا  مه  - 2
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. دندرگیمن دراو  ناکم  نادب  نیریاز  زا  کی  چیه  ماگنه  نآ  رد  هک  هدش  هدوشگ  هفیلخ 

روضح رد  هبعک  يوشتـسش  يارب  هاـم  نیمه  متـسیب  رد  دوـشیم . هدوـشگ  ناـنز  تهج  زور  نآ  بش  رد  نادرم و  يارب  بش  نآ  هاـگپ  رد 
رد زین  ناـنز و  يارب  نآ  زا  سپ  زور  رد  نادرم و  يارب  بجر  هاـم  زا  هعمج  نیتـسخن  رد  نینچمه  ددرگیم . زاـب  هبعک  ِرد  یلاو ، فیرش و 

. دوشیم هدوشگ  هبعک  ِرد  نانز  يارب  زور  نآ  بش  رد  و  نادرم ، يارب  نآ  زا  دعب  زور 
نیلوا رد  نانز ، يارب  زور  نآ  بش  رد  و  نادرم ، يارب  نآ  دعب  زور  حبص  رد  و  هفیلخ ، يارب  اعد  مسارم  ماجنا  تهج  نابعـش  همین  بش  رد 

نآ هعمج  نیرخآ  رد  و  هفیلخ ، يارب  اعد  تهج  هام  نآ  مهدـفه  رد  نانز ، يارب  نآ  زا  سپ  زور  رد  و  نادرم ، يارب  ناـضمر  هاـم  زا  هعمج 
تسیب و رد  هبعک و  يوشتـسش  يارب  نآ  متـسیب  رد  نانز و  يارب  نآ  زا  دعب  زور  رد  و  نادرم ، يارب  هدعقلا  يذ  همین  رد  تسا ، نینچمه  زین 

فاـطم نیمز  حطـس  زا  رتـم  ود  دودـح  رد  عاـفترا  هب  نورب  زا  هبعک  درگ  رب  دیفـس  هچراـپ  نداد  رارق  روظنم   ) هبعک مارحا  يارب  نآ  متـشه 
. دوشیم هدوشگ  هبعک  رد  دشابیم )

مسارم زا  سپ  نینچمه  دوشیم . هدوشگ  هبعک  رد  اهراب  دنرادیم ، تفایرد  نایجاح  زا  هبعک  ناراد  هدرپ  هک  یغلبم  لباقم  رد  جح  مایا  رد 
اپرب ياهژیو  مسارم  هبعک ، يوشتسش  ماگنه   (1) دوشیم . هدوشگ  نآ  ِرد  هبعک ، يوشتسش  يارب  ًاددجم  هجحلا  يذ  متـسیب  یلاوح  رد  جح 

. دنناسریم مه  هب  روضح  نآ  رد  نایجاح  زا  یناگرزب  هکم و  نایعا  یلاو ، فیرش ، هک  يروط  هب  دوشیم 
هب زامن  تعکر  ود  تسخن  دوشیم و  دراو  هبعک  نورد  هب  همه  زا  شیپ  فیرـش  زاغآ ، رد  هک  تسا  هنوگ  نیدـب  هدـش  داـی  مسارم  تیفیک 

تخرد گرب  زا  هک  ییاهبوراج  هلیسو  هب  ار  هبعک  نیمز  يو  دوشیم . هداد  وا  هب  هدش  رپ  مزمز  بآ  زا  ییاهفرظ  سپس  دروآیم  ياج 
هبعک رد  هاگرد  زا  هک  یخاروس  زا  بآ  هک  يروط  هب  دیوشیم  تسا  هدش  هتخاس  لخن 

دورو يارب  یهاـگ  زین  وشتـسش و  يارب  راـبود  اـی  کـی  اـهنت  لاـس  لوط  رد  هکلب  ددرگیمن  یئاـشگ  زاـب  هنوگنیا  هبعک  رد  نوـنکا  مه  - 1
دارفا زا  يدادعت  هاگ  نایم  نیا  رد  هک  ددرگیم  حاتتفا  لیبق  نیا  زا  يرگید  هژیو  مسارم  یمالـسا و  ياهروشک  روهمج  ياسؤرو  ناهاشداپ 

« مجرتم . » دنروآیم تسدب  ار  نآ  هب  دورو  راختفا  هژیو  ای  یلومعم و 
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هک اجنآ  ات  ار  نآ  ياهراوید  هبعک و  نورد  نیمز  نآ  زا  دعب  دیوشیم . بالگ  هلیـسو  هب  ار  ناکم  نآ  سپـس  ددرگیم . ریزارـس  دراد  رارق 

روخب وشتسش  نامز  تدم  نیا  رد  دنادرگیم . هتـشغآ  کشم  لگ و  نغور  رطع  دننام  نوگانوگ  ياهرطع  هلیـسو  هب  دسریم  نادب  تسد 
. دوریم الاب  هبعک  ینورد  طاقن  یمامت  زا  ربنع  دوع و 

« هبیـش باـب   » یکیدزن اـت  فاـطم ، رد  قاتـشم  ناـیجاح  زا  رفن  نارازه  هـک  یلاـح  رد  دتـسیایم و  هـبعک  رد  رب  فیرـش  وشتـسش  ناـیاپ  رد 
يارب کی  ره  قاتشم ، نایجاح  نیا  دوش . باترپ  نانآ  فرط  هب  دناهتـسش ، ار  هبعک  نآ  هلیـسو  هب  هک  ییاهبوراج  ات  دنرظتنم  دناهداتـسیا ،

دنهدیم ناشن  دوخ  زا  یناجیه  روش و  نانچ  نآ  دراد ، رتمیتناس  دودح 30  رد  یلوط  هک  هدـش  دای  ياهبوراج  زا  یکی  ندروآ  تسد  هب 
تـسا نانچ  دنوش ، اهبوراج  نآ  ندروآ  تسدب  هب  قفوم  هک  یتروص  رد  دشابیم . فیـصوت  لباق  ریغ  هک  دنروآیم  راشف  رگیدکی  رب  و 

هب ار  بوراـج  ناـیجاح  دـننادیم ! رتزیزع  تسا  نآ  رد  هک  هچنآ  اـیند و  زا  ار  نآ  دـناهتفای و  تسد  ناـهج  ءیـش  نیرتتمیق  نارگ  رب  هک 
. دنرادیم هاگن  شیوخ  دزن  كربت  ناونع  هب  هبعک و  هناخ  زا  ردقنارگ  فیرش و  يرثا  ناونع 

وـشتسش اـهنآ  اـب  ار  هبعک  هک  نـیا  ناوـنع  هـب  هدرک و  سیخ  بآ  هـب  ار  یناوارف  ياـهبوراج  اـهیمزمز ، نیفوـطم و  هژیو  هـب  مدرم  یخرب 
. دنشورفیم لایر  مین  لقادح  يازا  رد  دنتسه  یضاقتم  هک  نایجاح  زا  کی  ره  هب  دناهداد ،

نآ زا  سپ  مالسا ، زا  شیپ  هبعک 

نایحیـسم نایدوهی و  ناتـسرپ و  تب  هک  يروط  هب  تسا  هدوب  برع  یمامت  دزن  الاو  یتلزنم  هاگیاج و  ياراد  مالـسا  زا  شیپ  نرق  هبعک 27 
زرم زا  هک  دوب  تیمها  ياراد  اجنآ  ات  هاگیاج  نیا  تسا . هدوب  رادروخرب  ياهژیو  هاگیاج  زا  نانآ  دزن  رد  دناهدرمـشیم و  مرتحم  ار  نآ  زین 

نامه هک  « ) هوبـش  » ینعی اهنآ  نایادـخ  زا  یکی  حور  دنتـشاد  داقتعا  نایدـنه  دوب . هدیـسر  زین  دـنه  نیمزرـس  هب  هتفر و  رتارف  برعلا  هریزج 
(1) تسا ! هدش  هدرشف  دوسالا » رجح   » رد زاجح ، نیمزرس  زا  شرسمه  اب  ترایز  ماگنه  هب  دشابیم ،) ادوب  همسجم  زا  موس  مونقا 

. دوش هعجارم  زاجح  نیمزرس  رد  نوتیرب  همانرفس  هب  - 1
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. دشاب نانآ  نایادخ  زا  یکی  مان  دسریم  رظن  هب  هک  دنتفگیم  اناشیش »  » ای اشیش »  » هناخ ینعم  هب  اناشیشکوم ،»  » ای اشیشکم »  » ار هکم  نانآ 

: تسا هدمآ  نینچ  سدقم  مظعم و  ياههناخ  زا  نخس  ماگنه  بهذلا » جورم   » رد
ات تسا و  لحز »  » هناخ دـندوب  دـقتعم  دـشابیم و  ناـنآ  دزن  سدـقم  هناـخ  تفه  زا  یکی  هبعک  هناـخ  هک  دنتـشاد  داـقتعا  ناتـسرپ  هراتـس  »

نیمزرـس رتشیب  ماگنه  نآ  رد  دـنام . دـهاوخ  یقاب  نانچمه  اهنارود ، تشذـگ  اب  زین  هناخ  نیا  دـشاب ، نامـسآ  رد  هراتـس  نآ  هک  یماگنه 
نییآ ياراد  یگمه  دمآیم ، رامش  هب  هقطنم  نآ  نامدرم  زا  زین  مالسلا  هیلع  میهاربا  هک  نادلک »  » و دنه »  » و ناریا »  » نیمزرـس هژیو  هب  قرش 
ماگنه هب  میرک  نآرق  دـشابیم . رارقرب  نییآ  نیا  هدـش  دای  ياهنیمزرـس  ياهتمـسق  زا  یـضعب  رد  زین  نونکاـت  هک  دـندوب  یتسرپ  هراـتس 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  میهاربا  تشذگرس  هرابرد  نخس 
َْمل ِْنَئل  َلاَق  َلَفَأ  اَّمَلَف  یِّبَر  اَذَـه  َلاَق  ًاغِزَاب  َرَمَْقلا  َيأَر  اَّمَلَف  َنِیِلفْآلا * ُّبِحُأاـَل  َلاَـق  َلَـفَأ  اَّمَلَف  یِّبَر  اَذَـه  َلاَـق  ًاـبَکْوَک  َيأَر  ُلـْیَّللا  ِْهیَلَع  َّنَج  اَّمَلَف 

* َنوُکِرُْـشت اَّمِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  ِمْوَق  اَی  َلاَق  ْتَلَفَأ  اَّمَلَف  ُرَبْکَأ  اَذَه  یِّبَر  اَذَه  َلاَق  ًۀَغِزَاب  َسْمَّشلا  َيأَر  اَّمَلَف  َنیِّلاَّضلا * ِمْوَْقلا  ْنِم  َّنَنوُکََأل  یِّبَر  ِینِدـْهَی 
َنیِکِرْشُْملا (1) ْنِم  اَنَأ  اَمَو  ًافِینَح  َضْرَْألاَو  ِتاَوَمَّسلا  َرَطَف  يِذَِّلل  یِهْجَو  ُتْهَّجَو  یِّنِإ 

هب حراتنب » مظاـک   » ناوریپ هک  دـندوب  همظاـک »  » ماـن هب  ياهقرف  ياراد  هورگ  نیا  تسا : هتفگ  ناتـسرپهراتس  ياـههقرف  باـب  رد  يزیرقم » »
رامش هب  ياههلا  ناونع  هب  مادک  ره  ار  هناگ  تفه  تارایس  هدوب و  نایادخ  همه  يادخ  دیشروخ  هک  دنتـشاد  داقتعا  نانیا  دندمآیم . رامش 

خیرات زا  یخرب  دـندرکیم . تدابع  ار  اهنآ  دـنتخاسیم و  ناـنآ  زا  ییاههمـسجم  هورگ  نیا  دـندیمانیم . تارِّبَدـُم »  » ار اـهنآ  دـنروآیم و 
هب دـنروآیم . لمع  هب  يریگولج  نادـب  ناگناگیب  دورو  زا  دـندوب و  هتخاس  یمرح  نورد  ار  شیوخ  ياهدـبعم  نانآ  هک  دـناهتفگ  ناراگن 

نامسآ رد  ار  هدش  دای  ناگراتس  زا  هراتس  ره  هک  ياهریاد  زا  هدافتسا  اب  هورگ  نیا  دسریم  رظن 

79 - 76 ماعنا ، - 1
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نینچ نیا  نانآ  داقتعا  رد  ناهج  ماظن  دناهدروآ و  دوجو  هب  ار  مرح  دیامنیم  يریگولج  نادب  اههراتس  رگید  دورو  زا  تسا و  هدرک  هطاحا 

فاوط اههمـسجم  درگ  رب  هدرک و  هدافتـسا  دیـشروخ  رود  هب  ناگراتـس  شخرچ  زا  نانآ  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچمه  تسا . هدـش  میظنت 
نیدب دـشابن ، هناگتفه  ناگراتـس  اب  طابترا  نودـب  هناگتفه  ياههمـسجم  درگرب  نانآ  فاوط  هک  دـسریمن  رظن  هب  دـیعب  زین  و  دـندرکیم .

نید رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  دـندرکیم ، فاوط  طوش  کی  هراتـس ، کی  ناونع  هب  ياهمـسجم  ره  رود  هب  ناـنآ  هک  تروص 
. داد رارق  هناگی  يادخ  يارب  ار  نآ  یمامت  دوخ 

مرتـحم زین  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ناـمتخاس  زا  شیپ  یتـح  ار  هبعک  تلزنم  برع  هک  دـیآیمرب  نـینچ  نـیا  يدوعـسم »  » نخـس زا 
تومرضح ات  نمی  نیمزرس  زا  دندمآیم و  رامش  هب  هدئاب  برع  زا  نانیا  هک  داع »  » موق هرابرد  نخـس  ماگنه  هب  نینچمه  تسا . هدرمـشیم 

نیا هدرشف  روط  هب  دندوب ، هدیدرگ  راچد  نادب  هک  موق  نآ  یطحق  ماگنه  رد  دندوب - هدیزگرب  دوخ  نکسم  يارب  ار  برع  دالب  بونج  رد 
: دیوگیم نینچ 

موق نیا  دـندیدرگیم . لئاق  ياهژیو  مارتحا  نآ  يارب  دندرمـشیم و  سدـقم  دوب ، گنر  خرـس  ياهپت  هک  ار  هبعک  هاگیاج  زاغآ  رد  ناـنآ  »
هراـشا بلاـطم  نیا  زا  ياهنومن  هب  اـجنیا  رد  دـندیدرگ ، يراـسگیم  مرگ  رـس  اـجنآ  رد  نکیل  دـندمآ ، هکم  هب  بآ  يوجتـسج  رد  سپس 

: دوشیم
دهد رادشه  يو  هب  ات  هدوب  تئیه  سیئر  ًارهاظ  هک  دنکیم  لیق »  » مان هب  يدرم  يوس  هب  ور  قیلامع »  » زا هیواعم »  » هایـس زینک  هدارج »  » یتقو

: دیارسیم نینچ  نیا 
انامغ انرطمی  هَّللا  لعل  منیهف  مق  کحیو  لیق  ای  الأ 
امالکلا نونیبی  الاوسم  ادق  اداع  نا  ٍداع  ضرأ  یقسیف 

. هدورس نایاپ  ات 
مه دـیاش  تسا . هدوب  مرتحم  موق  نایم  رد  مه  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ناـمتخاس  زا  شیپ  هبعک  هاـگیاج  هک  دـیآیم  تسد  هب  هدورـس  نیا  زا 

هدیدرگ ناریو  مدهنم و  نیمزرس  نادب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ندیـسر  زا  شیپ  هک  دناهتـشاد  يدبعم  دوخ  يارب  اجنآ  رد  قیلامع » »
: دناهدرک رکذ  ار  ناوارف  ياههتفگ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  زا  شیپ  هبعک  نامتخاس  هرابرد  ناراگن  خیرات  تسا .
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نیا رد  يرگید  نانخس  رگید ، یهورگ  تسا ، هدیدرگ  انب  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هلیـسو  هب  زاغآ  رد  هبعک  هک  دناهتفگ  نانآ  زا  یخرب 

. دناهدروآ هراب 
هک ییراذـگمان  تسا . هدـمآیم  رامـش  هب  سدـقم  ینیمزرـس  برع  دزن  رد  ادـتبا  زا  راـید  نیا  هک  نیا  تسا  راکـشآ  حـضاو و  هـک  هـچنآ 

. تسا نخس  نیا  رب  ام  هاوگ  دناهدیمانیم ، سدقم  نیمزرس  ار  نآ  هتشاد و  نیمزرس  نیا  رب  اهيرصم 
هدرازگ و جح  زاب  رید  زا  هراومه  نانآ  تسا . هدش  هدیمد  نآ  رد  زمره »  » حور هک  دندوب  دـقتعم  دندرمـشیم و  مرتحم  ار  هبعک  زین  نایناریا 

: تسا هدورس  نینچ  مالسا  زا  سپ  نانآ  رعاش  هراب  نیا  رد 
انینمآ حطابألاب  یقلن  امدق و  تیبلا  ّجحن  انلزام  و 

انید فوطی  قیتعلا  تیبلا  یتأ  یتح  راس  کباب  نب  ناساس  و 
انیب راشلا  يورتلیعامسال  رئب  دنع  مزمز  هب و  فاطف 

: تسا هتفگ  زین  يرگید  و 
مدقألا اهفلاس  نم  كاذ  مزمز و  یلع  سرفلا  مزمز 

زین برع  نایحیـسم  دـندرکیم . تداـبع  میهاربا  ترـضح  نید  هب  داـقتعا  هطـساو  هب  ار  نآ  دـندراذگیم و  مارتـحا  هبعک  هـب  زین  ناـیدوهی 
لاثمت تسا ، هلمج  نآ  زا  هک  دندوب  هبعک  نورد  رد  ییاهلاثمت  اهسکع و  ياراد  نانآ  دوبن ؛ نایدوهی  زا  رتمک  هبعک  هب  تبسن  ناشمارتحا 

نآ رد  مالسلا  هیلع  حیسم  میرم و  ترضح  سکع  دنتشاد و  تسد  رد  یبوچ  ناکیپ  یلاح  رد  مالسلا  امهیلع  لیعامسا  میهاربا و  ترـضح 
ییاهتب زین  هبعک  ماب  رب  هک  يروط  هب  دندوب  هدرک  عمج  نآ  رد  ياهریـشع  هلیبق و  ره  تادوبعم  ساسا  رب  ار  شیوخ  ياهتب  برع  ماگنه 

. دندوب هداد  رارق 
ار یتب  هبعک  هکم و  رب  شتراما  ماگنه  هب  هک  دوب  یصخش  نیتسخن  نایعازخ  ِگرزب  یَُحل » نب  ورمع  . » دیـسریم ددع  هب 360  اهتب  دادعت 
ار ةانم »  » و تال »  » و لَبُه »  » تدابع هتخومآ و  نانآ  زا  ار  اهتب  تدابع  دوب ، هدرک  ترفاسم  ماـش  هب  هک  یناـمز  هدربماـن  داد . رارق  هبعک  رد 

. دومن لقتنم  نیمزرس  نیا  هب  دوب ، هتسب  شقن  اهنآ  يور  نانآ  گنهرف  زا  يراثآ  دندوب و  دومث »  » موق ياهههلا  زا  هک 
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تسا رکذت  هب  مزال  دادیم . رارق  ناکم  نآ  رد  هدروآ و  هبعک  هب  ار  یتب  هلیبق  ره  هک  يروط  هب  دندرک  يوریپ  وا  زا  برع  لیابق  ریاس  سپس 

ینیچ يدنه و  ناتـسرپ  تب  دننامه  نانآ  اریز  تسا . هدوب  حرطم  يرتمک  حطـس  رد  نارگید  اب  هسیاقم  رد  برع  نایم  یتسرپ  تب  نییآ  هک 
. دندرکیم تدابع  راگدرورپ ، تاذ  هب  یکیدزن  برقت و  ناونع  هب  ار  نآ  هکلب  دندیتسرپیمن  ار  تب  تاذ  اهنیا ، زج  يرصم و  یمور و  و 
هکم هب  يرجه ، متـشه  لاس  ینعی  هکم  حتف  لاس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ماجنارـس  هک  نیا  ات  دوب  تروص  نیدـب  هبعک  عضو 

ادخ لوسر  هک : تسا  هدیـسر  هماسا »  » زا هک  یتیاور  رد  ددرگ . مدهنم  هبعک  رد  دوجوم  ياهتب  هیلک  هک  دنداد  روتـسد  دـندیدرگ و  دراو 
نآ اب  سپـس  هدرک  مهارف  ار  یبآ  هک  دنداد  روتـسد  اهسکع ، ندید  زا  سپ  دندش ، دراو  هبعک  نورد  هب  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

مالسلا و هیلع  یسیع  ترـضح  ریوصت  هک : تسا  هدرک  تیاور  زیزعلادبع » نب  دیعـس   » زا ذئاع ،» نبا   » زا یقرزا » . » دندومن وحم  ار  اهسکع 
. دندرک هدهاشم  ار  اهنآ  ندروآ ، مالسا  زا  سپ  ناسغ »  » نایحیسم زا  یضعب  هک  نیا  ات  دنام  یقاب  هبعک  رد  شردام 

: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  ریرج  زا  مصاعوبا  تسا : هتفگ  هبیش » نب  رمع   » زین و 
؟ ياهدرک كرد  ار  هبعک  نورد  ياهلاثمت  ایآ  هک  درک  لاؤس  ءاطع  زا  یسوم  نب  نامیلس 

رد هبعک  نأش  يرآ ،  (1) مدـید .» اج  نآ  رد  تشاد  شوغآ  رد  ار  یـسیع  شدـنزرف  هک  یلاح  رد  ار  میرم  هدـش  نیذآ  لاثمت  يرآ  تفگ :
نید و بسح  رب  دوخ  يادخ  يارب  یهاگتدابع  ار  هبعک  دندرمـشیم و  مرتحم  ار  نآ  نوگانوگ ، نایدا  اب  مدرم  هک  دوب  نینچ  نیا  تیلهاج 

هراشا سدـقملا » تیب   » هب ناوتیم  اهنت  تسا و  هتـشادن  دوخ  يارب  يریظن  هبعک  هاگ  چـیه  دروم  نیا  رد  دـندوب ، هداد  رارق  شیوخ  بهذـم 
اههورگ زا  کی  ره  ناکم  نآ  رد  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا . هدوب  ناـیدوهی  نایحیـسم و  ناناملـسم و  مارتحا  دروم  هراومه  زین  نآ  هک  دومن 
یگرزب فرش و  يارب  نیا  زا  رتالاب  یهاوگ  نیاربانب  دناهتخادرپیم . شیوخ  راگدرورپ  تدابع  هب  نآ  رد  دناهدوب و  ياهژیو  هاگیاج  ياراد 

نیا رد  راگدرورپ ، شتسرپ  نآ  هملک و  کی  رد  نانآ ، نایدا  فالتخا  زا  رظن  عطق  اب  نوگانوگ  ياههورگ  یمامت  هک  تفای  ناوتیمن  هبعک 
. دناهدش عمج  مه  درگ  هاگیاج 
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تسد رود  ات  هدرتسگ و  نآ  فارطا  رد  ار  یمرح  مدرم ، ياهبلق  نایم  رد  هبعک  يالاو  هاگیاج  دوجو  تلع  هب  هک  تساجنآ  ات  تلزنم  نیا 

، دوش دراو  نادب  هک  هاگنآ  هدش و  مرُحم  هک  نآ  رگم  هدیدرگن  دراو  مرح  نادب  یناسنا  چیه  هک  يروط  هب  دـنروآیم ، رامـش  هب  نآ  میرح 
: دوب دهاوخ  نما  مَرَح  رد 

ْمِِهلْوَح (1). ْنِم  ُساَّنلا  ُفَّطَخَُتیَو  ًانِمآ  ًامَرَح  اَْنلَعَج  اَّنَأ  اْوَرَی  َْملَوَأ  تسا : هدومرف  نینچ  نیا  هکم  مدرم  رب  جاجتحا  ماگنه  هب  لاعتم  دنوادخ 
مارتحا و زا  هدودـحم  نیا  رد  زین  ود  نآ  هتفرگ و  رب  رد  زین  ار  هاـیگ  ناویح و  هکلب  دوشیمن  رـصحنم  ناـسنا  هب  اـهنت  مرح  تینما  مارتـحا و 

. دنشابیم رادروخرب  تینما 
«، بلطم ینب  «، » مشاـه ینب  ، » بزح نیا  لیکـشت  رد  دـنتفگیم . لوضفلا » فلح   » نادـب هک  تسا  هدوـب  یبزح  ياراد  هکم  مالـسا  زا  شیپ 
هب دندش  فظوم  لیابق  زا  کی  ره  نآ  ساسا  رب  هک  دنتـسب  ینامیپ  دندمآ و  درگ  میمت » ینب   » و هرهز » ینب  «، » يزعلادـبع ینب  «، » دـسا ینب  »
ادخ لوسر  دنناتـسب . ملاظ  زا  ار  يو  داد  هتفاتـش و  دناهدروآ  يور  رهـش  نادب  هک  ینامدرم  ریاس  زا  ای  هکم و  نینکاس  زا  یمولظم  ره  يرای 

. دنتشاد روضح  نامیپ  نیا  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نیا دش و  هتسب  ناعدج  نبا  هَّللادبع  هناخ  رد  هک  مدوب  نامیپ  نیا  دهاش  دوخ  : » دناهدومرف هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 

«. مدرکیم لوبق  ار  نآ  دشیم  داهنشیپ  نم  هب  زین  مالسا  رد  رگا  دوب و  رترب  نم  دزن  رد  وم  خرس  نارتش  زا  نامیپ 
رد برغ  تمس  زا  رتمولیک و  هدزناپ  دودح  رد  بونج ، قرـش و  لامـش و  يوس  زا  هبعک ، ینعی  نآ  يزکرم  هطقن  مَرَح و  هریاد  نایم  هلـصاف 

. دشابیم هلصاف  نآ  موس  کی  دودح 
هدکهد لامـش ، يوس  هب  لیامت  یمک  اب  برغ  زا  دوشیم و  هتفگ  هاون - نزو  رب  هاضأ -»  » نادب هک  تسا  یناکم  بونج  يوس  زا  مرح  ِدَـح 

« هنارعج  » نادـب هک  تسا  یلحم  قرـش  زا  فئاط »  » هار رد  تسا . هدـش  عقاو  تفریذـپ - تروص  اج  نآ  رد  ناوضرلا » ۀـعیب   » هک هیبیدـح -» »
داد رارق  يرگید  هریاد  هریاد ، نیا  سپ  رد  دندروآ . ياج  هب  هرمع  لحم  نیا  زا  ًاصخـش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  هتفگ 
هب یلالح  هقطنم  هک  نیا  اب  هدـش  دای  ياضف  ددرگ . مرحم  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  ار  هکم  هب  دورو  دـصق  دـنک و  روبع  نآ  زا  یـصخش  ره  هک 

ناونع هب  نکیل  دیآیم  رامش 
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يدابآ نارمع و  نیتسخن ، هناگ  هس  تاهج  رد  مرح  داعبا  مامت  رد  ددرگیم  هظحالم  هک  هچنآ  نیاربانب  دوشیم . بوسحم  زین  مرح  ياـضف 

يو اب  گنج  هدامآ  ار  دوخ  نآ ، نینکاس  ددرگ ، دراو  دودح  نآ  زا  دشاب و  هتـشاد  هکم  رب  ار  يرـش  دـصق  یـسک  هاگ  ره  هک  دراد  دوجو 
مه اههلیبق  تنوکس  زا  یلاخ  هدش و  عقاو  ایرد  يوس  رد  هک  نآ  یبرغ  تمـس  اما  دننکیم . يریگولج  مرح  هقطنم  هب  نآ  دورو  زا  هدرک و 

رارق دشابیم - هکم  يرتمولیک  جنپ  هلصاف  رد  یناکم  هک  میعنت »  » زا مرح  دح  نیاربانب  تسین ، یسرت  نمـشد  زا  ایرد  دوجو  لیلدب  دشابیم 
. تسا هدش  هداد 

بدا و لامک  رد  ناکم  نیا  رد  هک  دشابیمن . تهابشیب  ناهاشداپ  زا  یهاشداپ  اب  یصخش  تاقالم  ناکم  هب  مارحا ، تاقیم  نخـس ، نیا  اب 
هک دوشیم  هدینـش  مه  وا  يادص  دراد و  رارق  وا  دـید  ياضف  رد  دـیامن  روصت  هک  نانچ  نآ  درادیمرب ، ماگ  وا  اب  تاقالم  يوس  هب  تناتم 
هک یلحم  رد  خاک و  نیا  یلخاد  ياضف  رد  نونک  ات  فلتخم  داعبا  هب  یگنس  مدرک . هظحالم  هّیلع  هناتـسآ  يارـس » بوط   » رد ار  نادب  هیبش 

کی ره  هب  هک  یتروص  رد  ارفس  ای  ارما  زا  ناطلس  رب  دراو  صخش  تسا و  هتشاد  رارق  هدوب  لاح  نامز  رد  نامثع  لآ  نیطالس  سولج  هژیو 
نیمز تقو  نآ  دیـسریم و  هاش  یکیدزن  هب  هک  نیا  ات  دادیم  ماجنا  ار  صوصخم  یمالـس  دـیدرگیم ، کـیدزن  هدـش  داـی  ياهگنـس  زا 

. دیسوبیم ار  يو  لباقم 
رد دـندیدرگیم . راپـسهر  هبعک  يوس  هب  جـح  ماجنا  يارب  نآ ، زا  ریغ  یبرع و  ياهنیمزرـس  یمامت  زا  یناوارف  مدرم  تیلهاج ، نارود  رد 
اج هب  جـح  کسانم  نآ  رد  هک  ار  یهام  نیاربانب  هجحلا . يذ  هدـعقلا و  يذ  لاوش ، زا : دوب  ترابع  ناـنآ  دزن  رد  جـح  ياـههام  ماـگنه  نآ 

شیوخ راید  يوس  هب  نایجاح  ار  نآ  زا  دعب  هام  زین  هبعک و  يوس  هب  تکرح  تلع  هب  ار  نآ  زا  شیپ  هام  و  دوب ، هجحلا  يذ  دـشیم  هدروآ 
. دندروآیم رامش  هب  مارح  هام  ار ، اههام  نیا  دنریگ  رارق  ناما  رد  ناشلاوما  ناشدوخ و  هک  تهج  نیا  هب  دنتشگیم و  زاب 

ناونع هب  ار  مرحم  هجحلا و  يذ  هدـعقلا ، يذ  هک  يروط  هب  تشاذـگ  رثا  زین  هدـش  دای  ياههام  مان  رب  يراذـگ  ماـن  نیا  تبـسانم ، نیمه  هب 
. دنتفگیم ّمصألا » هَّللا  رهـش   » نادب هدرمـش و  مارح  هام  زین  ار  بجر  هام  نینچمه  دندوب . هدیمان  مارح  ياههام  يزیرنوخ ، گنج و  تمرح 

. دوشیمن هدینش  هثاغتسا  کمک و  يادص  هحلسا و  يادص  نآ  رد  هک  یهام  ینعی 
هدوب نایِرَضُم »  » دزن هکنانچ  تسا ، يرمق  میوقت  ینونک  هام  نیمه  بجر  ایآ  لاح 
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. تسین صخـشم  تسا ، هدوب  هعیبر »  » دزن موسرم  هک  نانچ  تسا ، یلعف  ناضمر  هاـم  نیمه  ّمصأ » بجر   » هاـم تقیقح  رد  هک  نآ  اـی  تسا 

اهنآ دزن  رد  ناضمر  هب  بجر  هام  ریخأت  تلع  هک  دسریم  رظن  هب  دندرکیم و  یگدنز  قارع  ات  برع  دالب  لامـش  رد  هک  هعیبر »  » موق اریز 
دننارذگب اج  نآ  رد  ار  لاوش  هام  دنیامن و  رفس  نمی  هب  سپس  هدیناسر و  هکم  هب  ار  دوخ  هلصاف  نیا  رد  دنناوتب  هک  تسا  هدوب  تهج  نادب 

رب تینما  دـهاش  هک  یلاح  رد  سپ  نآ  زا  هتـشگرب و  هکم  هب  جـح  مسارم  ماجنا  تهج  سپـس  دـنناسر  شورف  هب  ار  شیوخ  هراجتلا  لاـم  و 
نیمه هب  تفرگیم . تروص  مارح  ياـههام  رد  ناـنآ  تکرح  نیارباـنب  دـنیامن . تعجارم  دوخ  راـید  هب  دنـشاب ، شیوـخ  لاوـما  اـهناج و 

. دندرکیم ناونع  کی  ره  نامز  نییعت  تهج  ار  هعیبر »  » بجر و  رضم »  » بجر هک  دوب  تبسانم 
ریخأت هدننک  مالعا  صخش  دشیم و  عقاو  نابعـش  هام  رد  تسا  بجر  هب  طوبرم  هک  یمیرحت  ءیِـسَن »  » ياهلاس رد  هک  داتفایم  قافتا  هاگ 

: هک دناسریم  همه  شوگ  هب  ار  ادن  نیا  جح ، مسوم  رد  هام  ءْیِسان )  ) تمرح
«. مرامشیم مارح  نآ  ياج  هب  ار  نابعش  لالح و  ار  هدنیآ  بجر  نم  ادنوادخ ، »

. دندرکیم لمع  هدش  مالعا  همانرب  نیمه  قبط  لاس  نآ  رد  برع  هجیتن  رد  و 
. دندیمانیم نیرفص »  » ار رفص  مرحم و  و  نیبجر »  » ار نابعش  بجر و  هام  ود  نانآ  تبسانم  نیمه  هب 

کی لاس ، هس  ره  نانآ  هک  بیترت  نیدب  دوش  ناسکی  یـسمش  يرمق و  ياهلاس  نایم  هک  نیا  ات  دنکفایم  ریخأت  هب  ار  اههام  هراومه  برع 
نیدب هک  دوب  نیا  راک  نیا  تلع  دراد - دوجو  توافت  تدم  نیمه  یسمش  يرمق و  ياهلاس  نایم  ًابیرقت  هک  دنتخادنایم - ریخأت  هب  ار  هام 

هب نانآ  ات  دـشیم  ببـس  دـیدرگیم و  نامزمه  عیبر  ود  ياهلصف  زا  یکی  اب  هراومه  هک  دـندادیم  رارق  تباث  ار  جـح  نامز  ناـنآ  هلیـسو 
، ْكْرُک مشپ ، هژیو  هب  نامز  نیا  رد  دننک و  رفـس  راید  نیدـب  دـنیامن ، لمحت  ار  يدـیدش  يامرـس  ای  امرگ و  هک  نآ  نودـب  دـنناوتب  یتحار 

دای داوم  نیا  هک  تسا  راکـشآ  تشاد و  رارق  نانآ  سرتسد  رد  روفو  هب  دـندرکیم  تراجت  نآ  هلیـسو  هب  هک  ینایاپ  راـهچ  نغور و  هرک ،
. دشابیمن سرتسد  رد  موادم  روط  هب  يرمق  لاس  زا  یصوصخم  هام  رد  هدش ،
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ءاسنا رـضم »  » هلیبق راب  نیتسخن  يارب  دـندوب و  اههام  ریخأت  رما  رادهدـهع  دـندوب ، سمالق »  » هب فورعم  هک  هناـنک » ینب   » زا ياهدـع  هراومه 

: دندادیم ماجنا  بجر  مرحم و  هام  ود  نایاپ  رد  اهنت  ار  راک  نیا  نانآ  دندومن . زاغآ  ترجه  زا  شیپ  موس  ای  مود  نرق  رد  ار  اههام 
هام نابعـش و  ار  نآ  زا  سپ  بجر و  ار  نابعـش  لاح  نیا  رد  هک  دـنتخادنایم  ریخاـت  نابعـش  هب  ار  بجر  اـی  رفـص و  هب  ار  مرحم  اـهنآ  سپ 

. دنتخادنایم ریخأت  هب  ار  لاس  ياههام  یمامت  نینچ  نیا  دندادیم و  رارق  ناضمر  ار  يدعب 
: تسا هدورس  نینچ  هراب  نیا  رد  نانآ  رعاش 

امارح اهلعجن  ّلحلا  روهش  دعم  یلع  نیئسانلا  انسلأ 
رد هدرک و  شدرگ  يرمق  لاس  ياههام  يرجه  مهد  لاس  رد  دـمآیم . رد  شدرگ  هب  ًابیرقت  راب  کی  لاس  یـس  ره  يرمق  لاس  راک  نیا  اب 
نآ رد  تافرع ، رد  عادو » هبطخ   » ماگنه هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوب . هتفرگ  رارق  لاس  ياهلصف  زا  دوخ  یعیبط  یلـصا و  ياج 

دنوادـخ هک  يزور  اب  تسا  قباطم  هک  تسا  هدـیدرگ  نانچ  راگزور  شدرگ  اـنامه  مدرم  يا  : » دـنتفگ هدومرف و  هراـشا  هتکن  نیدـب  لاـس 
دنوادـخ هراـب  نیا  رد  دوـمن . مارح  ار  اـههام  نتخادـنا  ریخأـت  هب  دـنوادخ  هک  دوـب  لاـس  نـیا  رد  و  تـسا ». هدـیرفآ  ار  نـیمز  اهنامـسآ و 

ًاماَع (1). ُهَنوُّلُِحی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِِهب  ُّلَُضی  ِْرفُْکلا  ِیف  ٌةَداَیِز  ُءیِسَّنلا  اَمَّنِإ  دیامرفیم :
ینعی رغـصا (2)  جـح  يارب  ار  بجر  هاگ  دـناوخیم و  درف » ، » مارح ياههام  رگید  زا  هام  نیا  ییادـج  تلع  هب  ار  بجر  هاـم  هراومه  برع 

دوریم راک  هب  نادازون  رامآ  رد  نونکا  مه  زین  رـصم  رد  دـشابیم و  لومعم  نانآ  نایم  یبجر  جـح  زین  نونک  ات  دـندربیم و  راک  هب  هرمع 
. رتکچوک ینعی  تسا  یبجر  دلوتم  كدوک  دنیوگیم : هک 

هراب نیا  رد  دشیم . هتفگ  میرحت  يانعم  هب  نیـس ) نوکـس  ءاب و  حتف  هب  « ) لَْسب  » نادب هک  دوب  لاس  رد  هامتشه  نافطغ »  » دزن مارحياههام 
: تسا هتفگ  نانآ  هب  سیق » ینب  یشعا  »

37 لافنا ، - 1
انامه رغـصا  جح  تساربکا و  جح  روظنم  هک  تسا  هدمآ  تامولعم » رهـشأ  جحلا   » هیآ نیا  هرابرد  نخـس  ماگنه  هب  یـسولآ  ریـسفت  رد  - 2

. دشابیم هرمع 
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اهلیلح مکل و  ٌّلِح  انتراجو  مَّرَُحم  انیلع  لَْسب  مکتراجأ 

نیمز رب  ار  دوـخ  حالـس  مارح  ياـههام  نیا  رد  دـندرازگیم و  مارتـحا  نادـب  هـک  دوـب  هنوـگ  نـیا  اـههام ، نـیا  زا  ناـنآ  مـیرحت  تـشادرب 
ةریزج نوماریپ  قطانم  رتشیب  رد  زین  نونک  ات  دـندرکیم و  كرت  دـمآیم ، رامـش  هب  نانآ  یگدـنز  هیاـپ  هک  ار  زیتس  گـنج  دـندنکفایم و 

هب یعنام  هاگ  چیه  هک  يروط  هب  دوب  رارقرب  شمارآ  نیمزرس ، نیا  لیابق  یمامت  نایم  اههام  نیا  لوط  رد  دشابیم . رارقرب  مسر  نیا  برعلا ،
نیا رد  هک  ياهناگ  راهچ  ياهگنج  زا  هراومه  برع  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  هتـشادن و  دوجو  لـیابق  نآ  زا  کـی  ره  ندرازگ  جـح  هار 

نآ رد  هک  تسا  نآ  ياـنعم  هب  نیا  هک  دـنیوگ ، راـجف »  » نادـب هدرک و  داـی  اوـسر  نیگنن و  ییاـهگنج  ناوـنع  هب  تـسا ، هداد  خر  اـههام 
. تسا هتفرگ  تروص  یخاتسگ  یگزره و 

: تسا هدورس  هنوگ  نیا  هراب  نیا  رد  يرماع » ریهز  نب  شادخ  »
ایزاخملا نوجَحلا  ءاحطبب  ّلحأ  ّهنإف  راجفلاب  ینیدعوت  الف 

ٌّدَـصَو ٌرِیبَک  ِهِیف  ٌلاَِتق  ُْلق  ِهِیف  ٍلاَِتق  ِماَرَْحلا  ِرْهَّشلا  ْنَع  َکَنُولَأْسَی  دـیامرفیم : هراب  نیا  رد  هدومن و  دـیکأت  ار  مارح  ياـههام  تمرح  زین  مالـسا 
. داتـسرف هلخن »  » يوس هب  ار  شجح » نب  هَّللادبع   » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دوب  تهج  نیدـب  هیآ  نیا  لوزن  ِهَّللا (1) . ِلِیبَس  ْنَع 

دوشگ ار  همان  هک  یماگنه  دیاشگ . زاب  ار  نآ  هار  نایم  رد  هنیدم  زا  تکرح  زا  سپ  زور  ود  هک  دنداد  روتسد  درپس و  ودب  ياهمان  ترضح 
سپ زاس » هاگآ  ار  ام  دـسریم ، وت  هب  نانآ  زا  هک  يرابخا  اجنآ  رد  یـسرب و  هلخن  هب  ات  نک  تکرح  ناـنچمه  : » دـید نآ  رد  ار  هتـشون  نیا 

هک یـسک  هدـش و  هارمه  نم  اب  دراد  تداهـش  رد  یتبغر  هک  سک  نآ  ره  امـش  ناـیم  رد  تفگ : هدرک و  شیوخ  ناـهارمه  هب  ور  هَّللادـبع 
هارمه هب  سپ  دناهدومرف . یهن  ارم  امش  هب  رابجا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اریز  دیامن . تعجارم  دناوتیم  دشابیمن  نآ  ناهاوخ 
شیرق زا  یهورگ  هارمه  هب  یمرـضح » نب  ورمع   » ماگنه نیا  رد  دندمآ  نییاپ  هلخن  رد  ات  درک  تکرح  دندوب  رفن  تشه  هک  شیوخ  نارای 

. دوب بجر  هام  زا  زور  نیرخآ  زور  نآ  دندرکیم . روبع  هطقن  نآ  زا  ياهراجتلا  لام  اب 
هب ار  وا  ناهارمه  زا  يدرم  دندیناسر و  لتق  هب  ار  یمرضح » نبا   » دندرک و هلمح  نانآ  هب  سپ 

127 هرقب ، - 1
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. دنتخیرگ هکم  يوس  هب  نیریاس  هک  يروط  هب  دنروآرد  تراسا 

دراو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  هک  یماـگنه  دروآرد . تکرح  هب  هنیدـم  يوس  هب  ار  نارتش  ناوراـک  شجح » نب  هَّللادـبع   » سپ
گنج نانآ  اب  مارح  هام  رد  هک  مدوب  هدادن  روتـسد  مسق  ادـخ  هب  ینعی  مارحلا » رهـشلا  یف  لاتقب  مکترما  ام  هَّللاو  : » دومرف ترـضح  دـندش ،

ترضح هب  هتشاد و  لیسگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يوس  هب  ار  یهورگ  دیـسر . شیرق  یهاگآ  هب  بلطم  نیا  هک  یماگنه  دییامن »
لزاـن مارح  ياـههام  رد  يزیرنوـخ  گـنج و  میرحت  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  سپ  تـسا ؟ زیاـج  مارح  ياـههام  رد  گـنج  اـیآ  دـندرک : ضرع 

ْمُهوُُمتْدَجَو (1). ُْثیَح  َنیِکِرْشُْملا  اُوُلْتقاَف  ُمُرُْحلا  ُرُهْشَْألا  َخَلَسنا  اَذِإَف  دیدرگ  لزان  هیآ  نیا  نآ  زا  دعب  دیدرگ ،
زا یلزنم  کی  هلـصاف  رد  هک  نارهظلا » ّرَم   » رد هنجَم  ردب ، رد  لامـش  نینکاس  دنتـشگیم : عمج  مه  رانک  جح  زا  شیپ  برع  لیابق  هراومه 

یقرـش بونج  يوس  زا  تافرع  زا  یلزنم  کی  رد  هک  راجملا » يذ   » رد بونج  نینکاس  دندمآیم . مه  درگ  تشاد ، رارق  هکم  یبرغ  لامش 
دـص کی  دودح  رد   ) لزنم ود  هکم  زا  نآ  هلـصاف  هک  فئاط »  » و لزانملا » نرق   » نایم ظاکع : رد  قرـش  نینکاس  تسا و  هدیدرگ  عقاو  نآ 

. دندیدرگیم عمج  دشابیم ، رتمولیک )
همادا ناـنچمه  يرجه  لاس 129  ات  هک  دـنداد  رارق  دوخ  يارب  يرازاـب  ناونع  هب  ار  طاـقن  نیا  لـیف ،»  » هعقاو زا  سپ  لاـس  هدزناـپ  اـهبرع 
ندرک لدب  در و  يارب  يزکارم  ناونع  هب  هدـش  دای  ياهرازاب  نیاربانب  دـندومن . افتکا  هکم  تافرع و  رازاب  ود  هب  نانآ  سپ  نیا  زا  تشاد و 
هدـیقع نیا  رب  نم  دـننام  مه  امـش  هک  منکیم  روصت  بیترتنیا  هبو  تفریم  رامـشهب  یگنهرفو  یبدا  ياهرگنک  نینچمهو  یتراـجت  لاوما 

هدوبر هتفرشیپ  ياهتموکح  زا  رتشیپ  نرق  نیدنچ  ار  تقبـس  يوگ  نایم  نیا  رد  هدوب و  بلطم  نیا  رد  نازاتـشیپ  زا  یکی  برع  هک  دیـشاب 
. تسا

هب یشزرو  تاقباسم  ماجنا  تهج   ) Gymndsumes رد ) یتاعامتجا  لیکشت  اب  ناینانوی  هک  دومن  رارقا  ناوتیم  رذگهر  نیا  رد  يرآ 
دشیم و هتفگ  کیپملا  جات  نآ  هب  هک  دندوب  یجات  ياراد  دوب و  هدـمآ  دوجو  هب  دالیم  زا  شیپ  متـشه  نرق  زا  هک  کیپملا  تاقباسم  هژیو 

. دندوب نارگید  زا  زات  شیپ  هراب  نیا  رد  دیدرگیم ، ادها  تاقباسم  نیا  نامرهق  هب 
وجگنج يارب  نانآ  یگدامآ  ناناوج و  یمسج  تیبرت  روظنم  هب  ار  تاقباسم  نیا  نانآ 

5 هبوت ، - 1
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راکفا تامولعم و  هصرع  ناونع  هب  ییامه  درگ  زکارم  نیا  زا  نانآ ، تموکح  ماکحتـسا  زا  سپ  نایاپ ، رد  دنتفرگیم و  رظن  رد  تلم  ندوب 

. دندومنیم هدافتسا  دوخ ،
هرهب یـصاخ  تراهم  تردـق و  زا  یتیبرت  میلعت و  زکارم  نیا  ناملآ  هژیو  هب  اپورا  رد  نونکا  مه  هک  نیا  ات  تفای  همادا  نانچمه  بلطم  نیا 

. تسا هتفرگ 
نآ هیاپ  هب  نارگید  هک  دـندوب  دـنمهرهب  زین  يرگید  صاخ  ياهیگژیو  زا  ناـیم  نیا  رد  برع  ياـهرازاب  هک  تفگ  ناوتیم  بیترت  نیا  هب 

. دندیسریمن
. دیدرگیم اپرب  هدعقلا  يذ  هام  لوا  زور  رد  هراومه  ظاکع »  » رازاب

رازاب نآ  رد  دروآ و  يور  رازاب  نیدـب  لیابق  نایم  رد  مالـسا  نید  رـشن  يارب  تثعب  زا  سپ  راـب  نیدـنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
رامـش هب  تیلهاـج  ناـمز  رازاـب  نیرتگرزب  ظاـکع » . » تفرگ رارق  وا  ناوارف  مارتحا  دروم  دومن و  دروخرب  هداـس » نب  سقب   » اـب ترـضح 
رازاب نیا  ییاپرب  ماگنه  هب  هک  دندوب  رادروخرب  يرتشیب  تردـق  زا  دنتـشاد و  تنوکـس  یناوارف  تیعمج  نآ ، فارطا  اریز  تسا  هدـمآیم 

. دندادیم یتمظع  هوکش و  نادب  هدرک و  تکرش  یگمه 
زا دوخ  ياهییاراد  هب  تبـسن  هتخادرپ و  رگیدـکی  نایم  هرعاشم  راعـشا و  ندورـس  هب  زین  لوغـشم و  شورف  دـیرخ و  هب  رازاب  نیا  رد  نانآ 

. دندرکیم یشورف  رخف  رگیدکی  رب  گرزب  ياهراک  ای  میظع و  بسن 
. دوب هدیسر  دوخ  جوا  هب  ترجه ، زا  شیپ  لوا  نرق  رد  هژیو  هب  اهراک  نیا 

یـسررب و دروم  بادآ ، تحاـصف و  تعاجـش و  رظن  زا  هلیبق  هورگ و  ره  تلزنم  اـهییامه  درگ  نیا  رد  هک  دـندوب  یـسلاجم  ياراد  ناـنآ 
هک درکیم  یفرعم  قح  هار  زا  فارحنا  راـک و  اـطخ  ناونع  هب  ار  دوخ  نمـشد  ياهلیبـق ، سلاـجم  نیا  رد  هاـگ  تفرگیم و  رارق  ییاـسانش 

یناوارف دوس  نانآ  یعامتجا  طـیحم  هب  ناـیم  نیا  رد  تفاـییم و  همتاـخ  یتشآ  هحلاـصم و  هب  اهكاکطـصا  تارکاذـم و  هنوگ  نیا  رتشیب 
. دیسریم

رب تداهـش  میرکت و  بجوم  دوخ  لـمع  نیا  هک  دـیدرگیم  زیوآ  هبعک  رد  نیرترب ، ناونع  هب  هراوـمه  ناـنآ  ياـبیز  ياههدورـس  راعـشا و 
. دوب برع  نایم  رد  نآ  ناگدنیوگ  يرترب 

هک دشابیم  هبعک  رد   (1) هناگتفه » ياههزیوآ   » انامه اههزیوآ ، نیا  نیرتروهشم  نیرتگرزب و 

:- زا دنترابع  نانآ  تغالب  بیترت  هب  اههزیوآ  نیا  هناگتفه  نابحاص  - 1
. تسا هتشذگرد  ترجه  زا  شیپ  لاس 94  رد  هک  رجح ، نب  سیقلا  ؤرما 

. تسا هتشذگرد  ترجه  زا  شیپ  لاس 52  رد  هک  یملس ، یبا  نب  ریهز 
. تسا هتشذگرد  ترجه  زا  شیپ  لاس 19  رد  هک ، ینایبذ  هغبان 

. تسا هتشذگرد  ترجه  زا  شیپ  لاس 23  رد  هک  موثلک ، نب  ورمع 

. تسا هتشذگرد  ترجه  زا  شیپ  لاس 34  رد  هک  هزلح ، نب  ثراح 
. تسا هتشذگرد  ترجه  زا  شیپ  لاس 84  رد  هک  دبعلا ، نب  ۀفرط 

. تسا هتشذگرد  ترجه  زا  شیپ  لاس 8  رد  هک  یسبعلا ، ةرتنع 
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رب دـنناوتب  ات  تسا  هدـیدرگ  همجرت  یجراخ  فلتخم  ياهنابز  هب  دـیآیم و  ناـیم  هب  نخـس  نآ  تغـالب  تحاـصف و  زا  زونه  زین  نونکاـت 

هتفگ  (2) دـناهدرک . دای   (1) ییالط » ياههزیوآ   » ناونع هب  اـهنآ  زا  یهورگ  دـنبای و  یهاـگآ  مالـسا  زا  شیپ  رد  ناـنآ  قـالخا  تاداـع و 
هدیدرگ زیوآ  ادخ  هناخ  رد  هدش و  هتـشون  الط  بآ  هلیـسو  هب  ود  ره  اریز  تسا ، هدوب  مه  هب  هیبش  ریهز ،»  » و سیقلا » ئرما   » هزیوآ دوشیم 

نیا تسا  هتفر  نایم  زا  مالسا  زا  شیپ  هبعک ، يزوس  شتآ  ماگنه  هب  اهنآ  رتشیب  دوب و  هدنام  یقاب  هکم  حتف  زور  ات  یخرب  اههزیوآ  نیا  دوب .
ياهماندهع مه  دیشرلا  نوراه  هک  يروط  هب  هتشاد  جاور  تداع  نیا  زین  مالـسا  زا  سپ  اریز  تسا ، هدوبن  تیلهاج  نارود  هژیو  اهنت  تبـسن 

. دیدرگ نازیوآ  هبعک  رد  ات  دومن  لاسرا  هکم  هب  دوب ، هتشون  وا  زا  سپ  نومأم  دوخ و  زا  سپ  نیما  شدنزرف  تفالخ  نآ  رد  هک  ار 
فرــش هـک  نیطالــس  ناـهاشداپ و  زا  کـی  ره  سپ  نآ  زا  درک . هراـپ  تـشادرب و  ار  نآ  هدربماـن  دوـب و  یقاـب  نـیما  نارود  اـت  هماـن  نـیا 

ار تیب  هب  شیرازگتمدـخ  ناـمز  هارمه  هب  ناطلـس  ماـن  نآ  رد  هک  ار  ياهحوـل  دـندروآیم ، تسد  هب  ار  مارحلا  هَّللا  تیب  هـب  يرازگتمدـخ 
. دندادیم رارق  هبعک  ینورد  راوید  رب  راگدای  هب  دندوب  هتشون 

، راگدرورپ يوس  زا  ترجه ، مود  لاـس  رد  مالـسا  زا  سپ  هک  نیا  اـت  دوب ، رادروخرب  ياهژیو  مارتحا  زا  تیلهاـج  نارود  رد  هراومه  هبعک 
. دندرازگیم زامن  سدقملا  تیب  يوس  هب  یگمه  نآ  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  تفرگ ، رارق  ناناملسم  هلبق 

: زا دنترابع  ییالط  ياههزیوآ  نیا  بحاص  هک  تسا  هدروآ  برعلا » راعشا  ةرهمج   » باتک هدنسیون  - 1
سیقلا ئرما  نب  ورمع  تلـسا و  نب  سیقوبا  حالج ، نب  ۀـحیحا  میطح ، نب  سیق  نالجع ، نب  کلام  ۀـحاور ، نب  هَّللادـبع  تباث ، نب  ناسح 

. دناهدوب جرزخ  سوا و  هلیبق  زا  دارفا  نیا  یگمه  هک 
. دوش هعجارم  قالوب  پاچ  ّهبر  دبع  نبا  هتشون  ص 116 ، ج 3 ، دیرفلادقع ، - 2
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: دومرف نینچ  دمحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

ُهَرْطَش (1) ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمتنُک  اَم  ُْثیَحَو  ِماَرَْحلا  ِدِجْسَْملا  َرْطَش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  اَهاَضَْرت  ًۀَْلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف  ِءاَمَّسلا  ِیف  َکِهْجَو  َبُّلَقَت  يََرن  ْدَق 
رارق نیمز  هرک  زا  ياهطقن  ره  رد  نیملسم  هک  يروط  هب  تفرگ  رارق  ناناملـسم  هاگ  هلبق  ناونع  هب  هبعک  سپ  نیا  زا  هک  دش  نینچ  نیا  سپ 
ياج هب  ناکم  نآ  يوس  هب  ار  دوخ  زامن  دندومن و  هبعک  يوس  هب  ور  یگمه  برغ  ای  قرش و  بونج و  ای  لامـش  کیدزن ، ای  رود  دنتـشاد .

. دندروآ
: دوخ نید  مکحتسم  نامسیر  هلیسو  هب  یگمه  هک  دیدرگ  ناناملسم  هریاد  زکرم  هبعک 

يروط هب  دندش  لیاق  ییالاو  لیلجت  مارتحا و  نآ  يارب  دوخ  بلق  میمص  زا  دنتسویپ و  مه  هب  ملاس  يدازآ  يردارب و  يربارب ، دیحوت ، نید 
. دروآ نابز  هب  ار  نآ  تمظع  ناوتیمن  هک 

یماما رـس  تشپ  رد  ادص  کی  ینابز  دحاو و  یلد  اب  یگمه  دندرکن و  ساسحا  دوخ  فلتخم  بهاذم  نایم  یتوافت  هنوگ  چیه  ناناملـسم 
. دندشیم لوغشم  زاین  زار و  هب  دوخ  يادخ  اب  دنداتسیایم و  زامن  هب  هناگی 

ساـسحا تاداـبع و  رد  ناـنآ  فدـه  تدـحو  رب  لـیلد  نیرتـگرزب  هکلب  تسین  ناناملـسم  ناـیم  دوجوم  حـماست  رب  هاوـگ  اـهنت  لـمع  نیا 
. دوشیمن هدید  نایدا  رگید  بهاذم  نایم  رد  نآ  ریظن  هک  دشابیم  زین  نانآ  نایم  یگتسبمه 

هضیرف نیا  دیآیم  جح  هب  هتشگ و  عیطتـسم  ناملـسم  ره  هک  یماگنه  رد  هداد و  رارق  جح  ياههضیرف  زا  یکی  ار  هبعک  رب  فاوط  دنوادخ 
. ددرگیم بجاو  ناکم - نامز و  ره  رد  وا - يارب 

هن ساسحا  نیا  دیامنیم . ساسحا  دوخ  مسج  رد  ار  یـصاخ  شزرل  دتفا ، هبعک  رب  شهاگن  راب  نیلوا  يارب  هک  ناملـسم  ره  هک  نآ  بیجع 
ياراد دوخ  هاگیاج  نیا  هکلب  تسا ، هدـیدن  لاـح  هب  اـت  هک  هداـتفا  دـیدج  یناـکم  هب  راـب  نیلوا  يارب  وا  مشچ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  اـهنت 

یصاخ ياهتلاح  راچد  دارفا  لاح  نیا  رد  بیترت  نیدب  هک  تسا  یصاخ  تمظع  تبیه و 

144 هرقب ، - 1
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هدوب و یـصاخ  ساسحا  ياراد  کی  ره  هک  دـنکیم  بلقنم  دـهدیم و  رییغت  نانچ  نآ  ار  ناـنآ  ناـکم  نیا  یگرزب  تمظع و  دـنوشیم و 

ییاهدایرف نانآ  زا  یخرب  هاگ  هک  دننیبیم  زیچان  درخ و  نانچ  نآ  یهلا  یگرزب  تمظع و  نیا  ربارب  رد  ار  دوخ  کچوک  فیعـض و  مسج 
. داتفایم تنکل  هب  یهلا  تمظع  لباقم  رد  ناشنابز  دندروآیمرب و  لد  زا  سرت  يور  زا 

ناشیاههنیـس رد  سفن  دشیمن و  جراخ  ناهد  زا  نانآ  يادـص  یتح  هک  يروط  هب  دـنداتفایم ، هثاغتـسا  هیرگ و  هب  نانچ  نآ  رگید ، یخرب 
. دیدرگیم سبح 

تدـش و قلاخ ، لباقم  رد  شنیقی  تعباتم  نامیا و  تردـق  شراگدرورپ و  لباقم  رد  ناـسنا  ره  سرت  هب  تبـسن  تیعـضو  نیا  لاـح  ره  هب 
. دراد فعض 

فاوط

تراهط فاوط ، همزال  دنیوگ . طاوشا »  » ار نآ  عمج  تسا و  راب  تفه  نآ  رود  دادعت  هک  دنیوگ  ار  فاطم  هریاد  رد  تکرح  نامه  فاوط 
رد فاوط  تکرح  دشابن . فیثک  ءایـشا  زا  اهنیا  لاثما  شفک و  دننام  يزیچ  هدـننک  فاوط  تسد  رد  هک  تسا  راوازـس  و  دـشابیم ؛ لماک 

رجح هب  هجوت  اب  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  وکین  دیسوب  ای  درک و  سمل  ار  نآ  ناوتب  رگا  دوشیم و  عورش  دوسالا » رجح   » نکر زا  زاغآ 
« ربکا هَّللا  هَّللا  مسب   » دیوگیم دوسالارجح  يوس  هب  دوخ  تسد  نداد  ناکت  اب  سپـس  دنکیم و  تین  ار  فاوط  طوش ) راب /(  تفه  دوسالا 

تـشپ زا  ناورذاش ،»  » زا رود  هب  هداد و  رارق  دوخ  پچ  تمـس  رد  ار  هناخ  هک  یلاح  رد  دـنکیم  زاغآ  هبعک  درِگرب  ار  دوخ  فاوط  هاـگنآ 
. دنکیم تکرح  رجح 

. دشابیم بونج  هب  ور  لامش  زا  لکش  یضیب  ًابیرقت  رودم  لکش  هب  فاطم 
نونکا مه  هدیدرگ . تمرم  حالصا و  ینوناق  نامیلس  ناطلـس  يوس  زا  سپـس  هدش و  هدیـشوپ  رمرم  هلیـسو  هب  شیپ  اهتدم  زا  فاطم  نیمز 
برغ و تمس  زا  هبعک ، فاطم و  ياهتنا  طخ  نیب  هلصاف  دراد ؛ تعسو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارود  مرح  دح  رد  فاطم 
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لکش عبرم  یتمسق  لامش ، رد  هبعک  رد  رانک  یکیدزن  رد  دشابیم . رتم  دودح 12  رد  قرش  لامش و  تمس  زا  رتم و  دودح 19  رد  بونج ،

. دوشیم هتفگ  نجعم »  » نادب هک  هدوب  وس  ره  زا  رتم  ود  دودح  رد  نآ  تعسو  هک  دراد  دوجو  هتفر  ورف  و 
هدرک هدامآ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  طسوت  هبعک  يانب  ماگنه  هب  ار  نامتخاس  طالم  مالسلا  هیلع  لیعامسا  هک  تسا  یهاگیاج  نجعم 

: دوب هدش  هتشون  نآ  يور  رب  دوب و  رمرم  زا  هک  مدید  ار  ياهتشبن  گنس  ناورذاش ، يور  رب  نجعم و  رانک  رد  تسا (1) 
رفعج وـبأ  ممـالا ، رئاـس  یلع  ۀـعاطلا  ضورفملا  مظعـألا ، ماـمإلا  ماـنألا  ناطلـس  فیرـشلا  فاـطملا  ةراـمعب  رمأ  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  »

هَّللا یّلص  هئامتس و  نیثالث و  ۀتـس و  ۀنـس  روهـش  یف  هلامعأ ، تاحلاصلاب  نّیز  و  هلامآ - هَّللا  هغّلب  نینموملا - ریمأ  هَّللاب  رـصنتسملا  روصنملا 
«. هلآ دّمحم و  اندّیس  یلع 

نآ هنایم  رد  ًابیرقت  هبعک  دشابیم و  رتم  دودح 41  رد  برغ  هب  قرش  زا  رتم ، دودح 51  رد  بونج  هب  لامـش  زا  فاطم  هریاد  رطق  نیاربانب 
یط ار  رتم  دـص  ًابیرقت  راب  ره  هبعک  رب  دوخ  فاوط  ماـگنه  هب  صخـش  ره  طـسوتم ، روط  هب  مینک  ضرف  هک  یتروص  رد  تسا . هتفرگ  رارق 

ار هبعک  رود  فاوط  زور ، رد  راب  نیدنچ  یجاح  ره  ینادـب  هک  یتروص  رد  دـیامیپب  دـیابیم  ار  رتم  دـصتفه  راب ، تفه  رد  نیاربانب  دـیامن 
، كدوک ریپ و  ناوج ، زا  معا  یجاح  ره  نیاربانب  دهدیم ، ماجنا  ار  راک  نیا  نآ  زا  سپ  ای  هنازور و  زامن  ره  زا  شیپ  لقادح  هداد و  ماجنا 

رادقم نیا  ربارب  نیدنچ  مدرم  زا  یخرب  هک  نیا  وگ  دنکیم ، فاوط  دوخ  ياهاپ  هلیـسو  هب  ار  رتمولیک  راهچ  دودـح  رد  هنازور  نز ، ای  درم 
. دنیامنیم یط  نآ  زا  دعب  زامن و  ره  زا  شیپ  هنازور  ار 

رارق هبعک  ياهراوید  فرطراهچ  رد  هاگیاج  نیا  هک  تسا  نیا  ياهدافتـسا  نینچ  دوجو  همزال  اریز  دشاب ، حیحـص  دناوتیمن  هتفگ  نیا  - 1
لوسر هک  تسا  یناـکم  یگتفر  ورف  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  قیقحت  هب  تسا ، هتفرگ  تروـص  دروـم  نیا  رد  هک  یقیقحت  قـبط  تشادیم و 

زا سپ  ياهنارود  لوط  رد  سپـس  دـنتخومآ . لیئاربج  زا  ار  زامن  تیفیک  دنداتـسیا و  زامن  هب  لیئاربج  هارمه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
رب هاوگ  دنداد . رارق  تروص  نیدب  ار  نآ  هیحان ، نیا  ندرک  صخشم  يارب  دمآ ، شیپ  فاطم  نیمز  رد  هک  یلوحت  رییغت و  اب  مالسا ، روهظ 

تسا رکذت  هب  مزال  تسا  هتشادن  دوجو  مان  نیدب  لکـش و  نیدب  هرفح  نیا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  نآ  نخـس  نیا 
« مجرتم . » درادن دوجو  هرفح  نیا  زا  يراثآ  رگید  نونکامه  هک 
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گرزب ریزو و  يدزأ » دـمحم  مساـقلاوبا   » هک تسا  هدوـب  نآ  دـهاش  دوـخ  هک : تسا  هـتفگ  نـینچ  نـیا  دوـخ  همانرفـس  رد  هطوـطب » نـبا  »

ار راک  نیا  امرگ ، تدـش  رثا  رب  رهظ ) زا  شیپ  « ) هلولیق  » ماگنه هب  اهنت  تسا و  هدرکیم  فاوط  هبعک  رود  هب  راـب  داـتفه  زور  ره  هطاـنرغ » »
. تسا هدرکیم  یط  دوخ  فاوط  رد  ار  يرتمولیک  داتفه  تفاسم  زور  ره  يو  نیاربانب  تسا . هدادیمن  ماجنا 

يدنب میـسقت  ساسا  رب  هک  تسا  ياهژیو  نایجاح  ياراد  فوطم  ره  دـنیوگ . فوطم »  » نانآ هب  هک  دـنراد  دوجو  ینایامنهار  فاوط ، يارب 
نیفوطم ياراد  مادـک  ره  نایرـصم ، اهيراخب و  اهيدـنه ، اهكرت ، لاـح  نیا  رد  دـنریگیم . رارق  ناـنآ  راـیتخا  رد  اـههورگ  اـهروشک و 

. دنشابیم دوخ  يارب  ياهژیو 
میسقت نیا  ًالومعم  هدیسر و  ثرا  هب  دنزرف  هب  ردپ  زا  تسپ  نیا  هک  دراد  رارق  یصاخ  فوطم  رایتخا  رد  اهنیمزرـس  اهروشک و  زا  کی  ره 

زا یتمـسق  ای  روشک  نیفوطم ، زا  کی  ره  زین  یتکلمم  ریخا  نامرف  زا  شیپ  دوشیم . هداد  رارق  نانآ  رایتخا  رد  هکم ، تراما  يوس  زا  يدـنب 
دوخ هب  ار  ناـیجاح  نآ  روما  رد  تلاـخد  قح  سک  چـیه  وا  زا  ریغ  تروـص  نیا  رد  دنتـشاد و  شیوـخ  راـیتخا  رد  ار  ینیمزرـس  ناـیجاح 
یهن رما و  دوب و  تیلوئـسم  نیا  رادهدهع  دوخ  نیاربانب  دوب ، هدرک  يرادیرخ  هکم  رد  تردق  نابحاص  زا  ار  قح  نیا  فوطم  اریز  دادیمن .

. تفرگیم رارق  يو  رایتخا  رد  مه  نایجاح  هب 
. دـیدرگیم نایجاح  تیذا  رازآ و  بجوم  هجیتن  رد  درکیم و  راتفر  نانآ  اب  یتقفـش  محر و  چـیه  نودـب  فوطم  هک  دوب  یتلاح  نینچ  رد 
. دنیامن رایتخا  دوخ  هتساوخ  قبط  رب  ار  شیوخ  فوطم  هک  دندوب  دازآ  نایجاح  دیدرگ ، رداص  هراب  نیا  رد  هژیو  نامرف  هک  نآ  زا  سپ  اما 

نانآ اب  ار  هبعک  رود  هب  فاوط  درکیم و  عمج  نآ  زا  سپ  ای  زامن و  زا  شیپ  ار  ناـیجاح  ًاـبلاغ  فوطم  هک  تسا  نینچ  نیا  فاوط  تیفیک 
ییاـعد فاوـط  نیح  رد  هتفرگ و  هدـهع  هب  ار  یهورگ  تیادـه  شنادـنزرف  زا  یکی  اـی  فوـطم و  صخـش  لاـح  نیا  رد  دوـمنیم . زاـغآ 

ای شـش  زا  وا  نس  هک  هدوب  یلاسدرخ  دنزرف  فوطم  یهاگ  دندومنیم . تیعبت  وا  زا  زین  هورگ  دندناوخیم و  دنلب  يادص  اب  ار  صوصخم 
زا یخرب  تروص  نیا  رد  هک  درکیمن  زواجت  لاس  تفه 
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نارگید هارمه  هب  درکیم  ادا  دـنلب  يادـص  اب  ار  فاوط  ياعد  هک  یلاـح  رد  وا  دـندرکیم و  لـمح  دوخ  شود  رب  ار  وا  ناگدـننک  فاوط 

زاین زار و  اعد و  دـندادیم و  ماـجنا  ییاـهنت  هب  دوخ  ار  مسارم  نیا  ناگدـننک  فاوط  زا  یهورگ  دادیم . ماـجنا  زین  ار  هبعک  رود  هب  فاوط 
. دندادیم ماجنا  ییاهنت  هب  زین  راگدرورپ  اب  ار  دوخ 

اب هداد و  ناشن  دوخ  زا  یتکرح  دـناوتیمن  صخـش  هک  ددرگیم  مکارتم  تیعمج  زا  نانچ  نآ  فاطم  اـًلومعم  اـشع  حبـص و  زاـمن  زا  سپ 
ات دـنروآیم  راشف  نانچ  نآ  یخرب  دنـسریم  دوسالا  رجح  یکیدزن  هب  هک  یماگنه  دـیامن . تکرح  تسیابیم  ناگدـننک  فاطم  تکرح 

رتوکین راک  نیا  هک  دنیامنیم  افتکا  دوخ  تسد  هراشا  اب  رود  نامه  زا  مه  یخرب  نکیل  دنیامن  مالتسا  هدرک و  سمل  ار  نآ  دنناوتب  هک  نیا 
لمح شود  ای  رس  رب  رفن و  راهچ  هلیسو  هب  هک  یتخت  رب  دنـشاب ، هتـشادن  نتفر  هار  تردق  هک  ینایجاح  زا  کی  ره  دشابیم . رتهدیدنـسپ  و 
. دنهدیم لیکشت  اهياهواج  اهیلاگنب و  هژیو  هب  اهيدنه  ار  دارفا  نیا  بلغا  دننکیم . فاوط  هبعک  رود  هب  دنوشیم و  راوس  دوشیم ،
راـید نیا  هب  نس  نیا  رد  لاـس  نهک  دارفا  هورگ  نیا  دـنهدیم و  لیکـشت  لاـس  داتـشه  زا  رتـالاب  يدارفا  ار  هورگ  نیا  ناـیجاح  رتـشیب  اریز 
دارفا دننادیم . یناکم  نینچ  رد  گرم  رد  ار  شیوخ  تداعـس  اریز  دنراد ، ناکم  نآ  رد  زین  ار  شیوخ  گرم  يوزرآ  دناهدمآ و  سدـقم 

هک ببس  نیمه  هب  دنتسه . وزرآ  نیا  رد  دنروآیم و  مهارف  یتقشم  یتخس و  ره  اب  ار  دوخ  رفس  تاناکما  دوخ ، یگدنز  لوط  رد  هدش  دای 
نایم رد  يرامیب  تیارس  بجوم  دناهدوب و  زین  راید  نیا  رد  یناوارف  ياهيرامیب  عبنم  یمـسج ، یلام و  فعـض  تلع  هب  هدش  دای  هورگ  ود 
ناـنآ یمـسج  یتمالـس  تیعـضو  رد  ییازـس  هب  ریثأـت  هـک  تـسا  يرگید  لـماع  هورگ  نـیا  رد  یلاـم  فعـض  دـندرگیم . ناـیجاح  رگید 

. دراذگیم
هک یتروص  رد  صخش  ره  هک  دناهتفگ  و  دنراد . نآ  ماجنا  ترثک  رب  رارصا  هدش و  لیاق  فاوط  يارب  ار  یناوارف  لیاضف  نایاوشیپ ، املع و 

. دنک اشامت  ار  هبعک  دنیشنب و  دجسم  رد  دشاب ، هتشادن  ار  نآ  ماجنا  تردق 
رجح يوس  هب  تنس ، زامن  ماجنا  تهج  هدننک  فاوط  صخش  فاوط ، زا  سپ 
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لحم نیا  رد  دـناوتن  هک  یتروص  رد  دروآیم و  ياج  هب  ناکم  نآ  رد  فاوط  ناـیاپ  ناونع  هب  ار  زاـمن  تعکر  ود  دوریم و  لیعامسا (1) 
هتفرگ رارق  نوتـس  راهچ  يور  رب  هک  تسا  يدبنگ  میهاربا  ماقم  دروآیم . ياج  هب  میهاربا  ماقم  رانک  رد  ار  دوخ  زامن  دهد ، ماجنا  ار  زامن 

هک دشابیم  رتمیتناس  تصش  رتم و  هس  دودح  رد  نآ  علض  ره  لوط  هک  هدش  هدیشوپ  سم  زا  یلکش  عبرم  هروصقم  هلیسو  هب  نآ  فارطا  و 
. تسا هتفرگ  رارق  هبعک  رد  ربارب  رد  فاطم و  ياهتنا  رد  ماقم  نیا 

دشابیم هبعک  يانب  ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ياپ  ود  هاگیاج  گنـس  نیا  هک  هتفرگ  رارق  ماقم  گنـس  هروصقم ، نیا  نایم  رد 
زا سپ  هکم  زا  يو  ترایز  ماگنه  هب  هدـش  دای  گنـس  يور  رب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ياپ  ود  رثا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  نینچمه  و 

. تسا هدوب  هبعک  نامتخاس  لیمکت 
راثآ هلیسو  نیدبهک  دنتخاسرود  هبعکزا  ار  نآحتف  زور  زا  سپ  هک  تسا  هتشاد  رارق  هبعک  رانک  رد  نجعم ،»  » رد مالسا  زا  شیپ  گنس  نیا 

دنشاب (2). هدرب  نیبزا  هرابکیهب  ار  یتسرپتب 
: هک دوشیم  هتفگ  دندومن و  ثادحا  نآ  يور  رب  ار  ینونک  دبنگ  نآ  زا  سپ  دندومن و  بصن  هاگیاج  نیا  رد  ار  گنـس  ماجنارـس  نیاربانب 

مالـسا زا  شیپ  تسا (3) . هدرک  اـنب  ار  هبعک  نآ  هلیـسو  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هـک  دراد  دوـجو  یهاگتـسد  گنـس  نآ  ریز  رد 
ياهدورس رد  بلاطوبا  روظنم  نیمه  هب  دناهدرکیم و  سیدقت  ار  نآ  ناوارف  مارتحا  نمض  دنتـشاد و  اپ  ياج  نیدب  یناوارف  داقتعا  اهبرع 

: تسا هتفگ  نینچ  نیا 
لعان ریغ  ًایفاح  هیمدق  یلع  ۀبطر  رخصلا  یف  میهاربا  ئطوم  و 

لاسرا نآ  يارب  رـصم  زا  هبعک  هماج  هارمه  هب  هلاس  همه  هک  تسا  نیرز  دوپ  راـت و  زا  یمـشیربا  ياهدرپ  ياراد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ماـقم 
. دوشیم

زامن يارب  فقـس  نیا  هراومه  هک  تسا  رتمیتناـس  داتـشه  رتم و  کـی  نآ  ضرع  هک  دراد  رارق  یفقـس  قرـش ، يوس  زا  هروصقم  يـالاب  رد 
. دنکیم تمحازم  داجیا  ماقم  سپ  رد  نارازگ 

ییدورو ياراد  دبنگ  نیا  دندرگیم . راپـسهر  مزمز  دبنگ  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  رانک  رد  دوخ  زامن  زا  دعب  ناگدـننک  فاوط 
. تسا هتفرگ  رارق  نآ  رد  روهشم  مزمز  هاچ  هک  تسا  قرش  يوس  زا 

نیمز حطـس  زا  مین  رتم و  کی  دودـح  رد  هدـش و  هتخاس  ینامثع ) « ) نامیلـس ناطلـس   » طسوت هک  تسا  ییابیز  رمرم  زا  هدیـشوپ  نآ  نیمز 
دوخ ياههزوک  سپس  هدیشک و  الاب  ار  نآ  مزمز  بآ  زا  ییاهولد  هلیـسو  هب  اهاقـس  هک  دراد  رارق  یبآ  ضوح  نآ  تشپ  رد  دراد و  عافترا 

، یـصاخ دارفا  يارب  اـهنت  هک  دراد  دوجو  مه  يرگید  دراوم  هتبلا  دـنهدیم . رارق  ناـیجاح  راـیتخا  رد  دـننکیم و  رپ  بآ  ضوح  نآ  زا  ار 
بآ هب  یناوارف  داقتعا  نایجاح  دوشیم . هداد  رارق  نانآ  رایتخا  رد  ياهژیو  ياههزوک  هلیـسو  هب  هدومن و  جراخ  بآ  مزمز  هاچ  زا  ًامیقتـسم 

. دنهدیم رارق  دناهدرک  هدامآ  روظنم  نیدب  هک  یصاخ  ياهفرظ  رد  ار  بآ  نیا  و  دنراد . مزمز 
دیفم يزیچ  ره  يارب  نآ  بآ  هک  دـننکیم  اـعدا  هل » برـش  اـمل  مزمز  ءاـم  : » تسا هدـش  دراو  هراـب  نـیا  رد  هـک  یثیدـح  ربارب  رد  ناـیکم 

، همشچ نارازگتمدخ  هک  مربیم  نامگ  دنکیم . ریس  زین  ار  هنـسرگ  بآ  نیا  هک  دننکیم  اعدا  یتح  نانآ  زا  یخرب  هک  يروط  هب  دشابیم .
. تسا هدمآ  دوجو  هب  یمهو  نآ ، ناگدنشون  نهذ  رد  هک  يروط  هب  دناهدرک  هغلابم  نآ  دیاوف  رد 

: دیوگیم نانآ  زا  یهورگ  دنراد : نآ  زا  یصاخ  تشادرب  کی  ره  دوخ  داقتعا  ساسا  رب  ناگدننک  هدافتسا  اریز 
. درادن دوجو  اهبآ  زا  کی  چیه  رد  دهدیم  تسد  صخش  هب  بآ  نیا  رد  هک  یتذل 

هک يروط  هب  دـنراد ، نآ  اب  فلاخم  يرظن  رگید  ياهدـع  دـنروآیم و  رامـش  هب  ریـش  زا  رتذـیذل  لسع و  زا  رتنیریـش  ار  نآ  رگید  یخرب 
: تسا هدروآ  نینچ  نیا  دوخ  هدورس  رد  يّرعم » »
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هدروآ اج  هب  میهارباماقم  سپ  رد  فاوط  زامن  تعکر  ود  اریز  دشاب  هدیدرگ  هابتـشا  راچد  ناکم  نیا  رد  هدنـسیون  هک  دـسریم  رظن  هب  - 1
رجح رد  هورم ، افص و  نیب  یعس  فاوط و  مامتا  زا  سپ  ار  تنـس  زامن  تعکر  ود  نایرـصم  هژیو  هب  نایجاح  زا  یخرب  هک  نیا  وگ  دوشیم 

« مجرتم . » دنروآیم ياج  هب  فاطم  رد  نآ  لباقم  رد  ای  لیعامسا 
زا يرادـهگن  يارب  لاس  مایا  زا  یخرب  رد  هک  دـندتقعم  ناراگن  خـیرات  رتشیب  نکیل  دراد  دوجو  یناوارف  رظن  فـالتخا  زین  هراـب  نیا  رد  - 2

هبعک رانک  رد  ار  نآ  هاگ  رگید  ياهنامز  یخرب  ای  جح و  مسوم  رد  دـناهدربیم و  هبعک  نرود  هب  ار  نآ  مالـسلا ، هیلع  میهاربا  ماقم  گنس 
«. مجرتم ، » دناهدادیم رارق  ینونک  هاگیاج  رد  هاگ  و 

ار ترضح  هک  تسا  هدوبرومأم  راگدرورپ  بناج  زا  دوخ  ماقم ، گنس  ًارهاظ  خیرات  تداهش  هکلب  دشاب ؛ حیحـص  دناوتیمن  هتفگ  نیا  - 3
«. مجرتم ، » درب نییاپ  الاب و  هبعک  فلتخم  طاقن  رد 
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مزمز ۀحولملاب  تّصخ  ٍبذعب و  حئاوس  دالبلا  راهنأ  تکرابت 

دشخبیم و افـش  ار  يرامیب  عون  ره  تسا و  یعفانم  ياراد  مزمز  بآ  هک  تسا  نیا  ددرگیم  راکـشآ  هدش  دای  ثیدـح  رهاظ  زا  هک  هچنآ 
. تسا هدیدرگ  دراو  تسا ،» يرامیب  ره  يارب  ییاود  « » مقس ءافش  اهنا  : » فیرش ثیدح  هراب  نیا  رد 

بآ داوم ، نیا  هک  يروط  هب  تسا  میساتپ  تزا و  درگوگ و  کهآ و  رلک و  ادوس و  ياراد  نوچ  دراد  ینیگنس  مرج  بآ ، نیا  تقیقح  رد 
، نآ زا  هدافتـسا  رد  يور  هداـیز  نکیل  تسا  یعفاـنم  ياراد  نآ  زا  كدـنا  هدافتـسا  هدومن و  یتشادـهب  یندـعم  ياـهبآ  هب  هیبش  رتشیب  ار 

لباق ریغ  هاـچ  ناـمز  نیا  رد  اریز  تسا ، ناـیز  ياراد  رتشیب  جـح  مسوم  ریغ  ماـیا  رد  هژیو  هب  هتکن  نیا  دوب . دـهاوخ  ناـیز  ررـض و  بجوم 
هک يروط  هب  دباییم ، شیازفا  نآ  تزا  رادقم  هجیتن  رد  دننکیمن و  هدافتسا  نآ  بآ  زا  نآ  ندوب  روش  تلع  هب  هکم  لها  هدش و  هدافتـسا 

. ددرگیم ندیماشآ  لباق  ریغ  نآ  بآ 
اهیتخـس و نتـشاذگ  رـس  تشپ  زا  سپ  ناـیجاح  هک  دـشاب  تلع  نآ  هب  تـسا  هدـش  بآ  نـیا  هدافتـسا  رب  هـک  يدـیکأت  دـسریم  رظن  هـب 
، تسا بآ  نیا  رد  هک  يداوم  هلیـسو  هب  دوخ  شراوگ  هاگتـسد  ندرک  ینوـفع  دـض  يارب  ناـکم  نآ  هب  دورو  ماـگنه  هب  هار ، ياهتقـشم 
زا هدافتسا  هجیتن  رد  هتشاد و  دارفا  نیا  رد  ییازـس  هب  ریثأت  بآ  نیا  رد  دوجوم  یندعم  داوم  تفگ  ناوتیم  لاح  نیا  رد  هک  دننک  هدافتـسا 

اههدور و هدعم ، اههیلک ، يارب  یناوارف  دوس  بآ  نیا  هک : دناهتفگ  ناکـشزپ  دشخبیم . طاشن  ار  مدآ  مسج  تیاهن  رد  ندب و  ياضعا  نآ ،
. دراد دبک 

، رـصم رد  دـجاسم  ياههمدـخ  زا  یخرب  هک  تسا  هدـیدرگ  بجوم  نآ ، تکرب  رد  مدرم  داقتعا  تدـش  نازیم  مزمز و  بآ  يرترب  لضف و 
تسا و هدوب  هکم  رد  مزمز  همـشچ  هب  يذفنم  ياراد  هتـشاد ، دوجو  دجـسم  رد  نانآ  دزن  هک  یبآ  همـشچ  هک  دـنیامن  اعدا  هدومن و  تأرج 
رد هک  یبآ  همـشچ  هرابرد  بلطم  نیا  نونکا  مه  هک  نانچمه  دـندرگ . ناملـسم  ناشیدـنا  هداس  زا  یـضعب  یهارمگ  بجوم  بیترت  نیدـب 

هک دنناسریم  تابثا  هب  نینچ  نیا  ار  دوخ  يزادرپغورد  دارفا  نیا  تسا . هدرک  ادیپ  ترهش  دراد  دوجو  هرهاق  یفنح  دجسم 
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درک طوقس  هاچ  نورد  هب  دش و  اهر  هاگان  هدوب  وا  تسد  رد  هک  ياهساک  تفر و  مزمز  هاچ  رانک  هب  جح  ماگنه  رصم  زا  يدرم  دنیوگیم :
مدرم هک  دـینکیم  هدـهاشم  بیترت  نیدـب  دروآ ! تسد  هب  همـشچ  نـیا  رد  ار  هساـک  نآ  درک ، تـعجارم  هرهاـق  هـب  يو  هـک  نآ  زا  سپ  و 

! دننکیم نامرد  ار  دوخ  نآ ، بآ  هلیسو  هب  هدرک و  كربتم  نادب  ار  دوخ  دنیآیم و  هاچ  نیا  يوس  هب  يرایسب 
ار يدـنلب  هچراپ  زا  ییاههعطق  اهيدـنه ، راکاد و  نامدرم  هژیو  هب  یهورگ  هک  تسا  هدیـسر  اج  نادـب  مزمز  همـشچ  هراـبرد  مدرم  داـقتعا 

. دنیامنیم کشخ  هدرک و  نهپ  مرح  نحص  ياهگیر  يور  رب  ار  اهنآ  سپس  دننکیم ، سیخ  مزمز  هاچ  رد  هدروآ و 
نفک نانآ  يارب  ار  هچراپ  نآ  گرم ، ماگنه  هک  دـننکیم  تیـصو  هدرک و  تظفاحم  تبظاوم و  اًلماک  نآ  زا  هچراپ  ندـش  کشخ  زا  سپ 

. دنیامن
الاو و یماقم  زا  يورخا  یگدنز  رد  هلیـسو  نیدب  دشاب و  نانآ  هربقم  سدقم ، هاچ  نیا  هک  دـننکیم  وزرآ  یتح  نانآ  زا  یخرب  هک  اجنآ  ات 

. دنشاب رادروخرب  وکین  یهاگیاج 
زا سپ  هدج ، زا  یناصاوغ  ندمآ  مدرم و  شـشوک  یعـس و  اب  هک  دنکفا  هاچ  نیا  نورد  هب  ار  دوخ  نایدنه  زا  یکی  يرجه  لاس 1326  رد 

ًاددجم هاچ  نیا  بآ  هک  نیا  ات  دندرک  جراخ  هاچ  زا  ار  یناوارف  بآ  دندیدرگ و  هاچ  زا  شدسج  ندرک  جراخ  هب  قفوم  ناوارف  يوجتسج 
. دیدرگ هدافتسا  لباق 

. دش هتشک  نآ )؟(  یتخبدب  باذع و  رد  ای  تسا  هتفرگ  رارق  ادخ  تمحر  رد  ایآ  منادیمن  هک  نادان - نیا  اما 
نیا ددرگیمرب و  هکم  هب  لیعامسا  شدنزرف  رجاه و  دورو  نامز  هب  همـشچ  نیا  شیادیپ  تمدق  هک  دناهدیقع  نیا  رب  یگمه  برع ، خیرات 

يروط هب  تشگ  دیدپان  اهرظن  زا  نآ  لحم  دیکـشخ و  اهتدم  نآ  بآ  سپـس  تسا . هدیدرگ  رهـش  نیا  يدابآ  نارمع و  بجوم  دوخ  هاچ 
. دنیوگیم زین   (1) هنونضم »  » نادب هک 

رفح ًاددجم  بلطملادبع  هلیسو  هب  هک  نیا  ات  دنام  ناهنپ  اههدید  زا  نانچمه  مزمز  هاچ 

« مجرتم . » هدش ناهنپ  - 1
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ار نآ  دـندادیم و  تیمها  نادـب  مه  اهنآ  زا  نارگید  و  نومأم »  » و روصنم » رفعجوبا   » زین سپ  نآ  زا  دـیدرگ . راکـشآ  نآ  بآ  هدـیدرگ و 

. دراد رارق  هژیو  تیانع  دروم  هنامز ، نیطالس  ناهاشداپ و  يوس  زا  هاچ  نیا  زین  نونک  ات  دنداد و  هعسوت 
نابز رب  هبعک  هارمه  هب  ار  نآ  ماـن  ندرازگ  جـح  ماـگنه  هب  اـهنآ  دـنروآ . رامـش  هب  جـح  ناـکرا  زا  یکی  ار  مزمز  هک  تسا  کـیدزن  برع 

دنگوس رد  دروآیم و  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  زا  شیپ  ار  مزمز  مان  دنک ، دای  دنگوس  تساوخیم  یـسک  هک  یتروص  رد  و  دندروآیم .
نارود زا  برع  هک  تسا  هدوـب  یتنـس  نیا  و  ماهدرکن » نینچ  نیا  هک  دـنگوس  ماـقم  مزمز و  ادـخ ، هناـخ  هب  : » تفگیم نینچ  نیا  شیوـخ 

. تسا هدرکیم  لمع  نادب  نونک  ات  لیعامسا 
یماگنه دنوشیم و  دراو  مزمز  هب  دوخ ، ریـسم  رد  هورگ  هورگ  تروص  هب  هک  مینکیم  هدهاشم  ار  برع  نایجاح  زا  یـضعب  تهج  نیدـب 

هک يروط  هب  دنزیریم ؛ شیوخ  يور  رس و  رب  ار  مزمز  بآ  هتـشادرب و  رـس  زا  راتـسد  دنـسریم ، هاچ  یکیدزن  رد  نآ  ضوح  رانک  هب  هک 
. دنوشیم جراخ  لحم  نآ  زا  نادنخ  لاحشوخ و  سپس  دوشیم و  سیخ  نانآ  رکیپ  یمامت 

هنوگ چیه  زین  دندرکیم  جورخ  هب  راداو  ار  نانآ  هک  همشچ  نارازگتمدخ  یتسد  بوچ  یتح  هک  تسا  يدح  هب  مزمز  هب  هقالع  تدش  نیا 
. دراذگیمن لمع  نآ  ماجنا  مدع  رد  يریثأت 

« ندام  » هچایرد و  جنگ »  » دور هب  تبـسن  زین  نایدـنه  دراد ، دوجو  ناناملـسم  هژیو  موسر  بادآ و  رد  مزمز  بآ  هب  داقتعا  هک  يروط  نامه 
« هعیرشلا رهن   » نادب دراد و  رارق  سدقملا  تیب  قرش  يرتمولیک  تسیب  هلصاف  رد  هک  ندرا -»  » بآ هب  زین  نایحیسم  دنراد و  یسدقم  داقتعا 

حیسم ترضح  هک  یهاگیاج  رد  دنوریم و  ناکم  نآ  يوس  هب  اهنآ  نایجاح  دنراد و  یناوارف  هقالع  داقتعا و  دنیوگیم - هعیرش » دور   » ای
. دننادرگیم كربت  نادب  ار  شیوخ  ندب  دوخ ، يوشتسش  مامحتسا و  اب  تسا  هدومن  دیمعت  لسغ  نآ  رد  مالسلا  هیلع 

هیده مه  نارگید  هب  دنربیم و  دوخ  راید  هب  دنزیریم و  هژیو  یفورظ  رد  ار  هعیرشلا  رهن  بآ  زا  يرادقم  نایحیسم  يوشتسش ، نآ  زا  سپ 
رد  ) Lovrdes هدرول )»  » بآ هب  نایگنرف  نکیل  دنراد ، داقتعا  بآ  نیا  هب  اهیطبق  هیسور و  نامدرم  رتشیب  نایحیسم ، نایم  رد  دنیامنیم .

. دشابیمن ندرا »  » بآ هب  نایحیسم  داقتعا  زا  رتمک  داقتعا  نیا  هک  دنراد  داقتعا  هسنارف  بونج 
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مدرم هاگدید  رد  هبعک  تمظع  ماقم و  رییغت  لباقم  رد  ناهاشداپ  ارما و  تسکش 

هراشا

چیه و  تسا . هدوب  مرتحم  گرزب و  مدرم  دزن  رد  مالـسا  تیلهاـج و  نارود  رد  هراومه  هبعک  هک  ددرگیم  راکـشآ  تشذـگ ، هک  هچنآ  زا 
هبعک تمظع  ماقم و  نآ ، هلیـسو  هب  هک  دنیامن  یمادقا  دنهد و  ماجنا  ار  یتکرح  دنتـسناوتن  نآ  زا  سپ  مالـسا و  زا  شیپ  ناهاشداپ  زا  کی 

سوا و اـب  گـنج  زا  تشگزاـب  هار  رد  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  ریمح »  » كولم زا  یهاـشداپ  ناـسح » نب  عَُّبت  . » دـنهد رییغت  مدرم  رظن  رد  ار 
نیا زا  اهنآ  طسوت  دندرکیم ، یهارمه  ار  يو  دوهی  رابحا  دوب و  يدوهی  هک  وا  دزاس ! ناریو  ار  هبعک  هک  تفرگ  میمصت  برثی ، رد  جرزخ 
مرح دـننامه  ار  یمرح  نافطغ »  » نینچمه تشگ . زاب  شیوخ  روشک  يوس  هب  دومن و  هیهت  هبعک  يارب  ياهماج  لـباقم  رد  دـش و  عنم  راـک 
نب ریهز   » مان هب  یهاشداپ  ماگنه  نآ  رد  دومن ، انب  هکم  زا  ضارعا  ناکم و  نادب  برع  هجوت  دصق  هب  ترجه - زا  شیپ  لوا  نرق  رد  هکم -
نم دشاب و  تسرد  يربخ  نینچ  دناوتیمن  دنگوس ! ادخ  هب  : » تفگ دیسر  وا  هب  ربخ  نیا  هک  یماگنه  درکیم و  تموکح  برع  رب  بابح »

: تفگ داد و  ادن  دوخ  موق  نایم  رد  سپ  مشاب .» هدنز 
نانآ نایم  دـنداد و  تبثم  باوج  يو  هب  وا  موق  سپ  میراد . زاب  راک  نیا  زا  ار  نانآ  مینک و  گنج  نانآ  اب  هک  تسا  اهبرع  اـم  هفیظو  نیا 

. دومن ناریو  ار  نانآ  مرح  دش و  ریهز  نآ  زا  يزوریپ  نایاپ  رد  هک  تفرگرد  يدیدش  گنج  نافطغ  هاپس  و 
وا ماوـقا  زا  هـک  ار - نارجن  نایحیــسم  هـک  ریمح »  » هاـشداپ نَزَی » يذ   » زا ماــقتنا  يارب  ترجه ، زا  شیپ  لاـس 60  یلاوـح  رد  هشبح  شترا 
رب هتفرگ و  تسد  هب  ار  روشک  روـما  هرادا  دنتـشگ و  هریچ  وا  رب  ماجنارـس  دـندیدرگ و  دراو  نمی  هب  دوـب ، هداد  رارق  رازآ  دروـم  دـناهدوب -

. داتفا مرشالا » ۀهربا   » تسد هب  تموکح  سپس  دندرک . تموکح  شمدرم 
يارب ار  دوخ  شترا  دـیامن ، هجوتم  يوس  نادـب  ار  برع  يرازگجـح  هکنآ  يارب  سپ  نآ  زا  داهن و  انب  ار  اسیلک ) سیلق /( - اعنـص - رد  وا 

هک یماگنه  دروآرد . تکرح  هب  هبعک  یناریو 
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تراغ نیا  رد  دنرب  جارات  هب  ار  رهش  نآ  مدرم  لاوما  ات  دومن  راپسهر  هکم  يوس  هب  ار  یهورگ  درک و  گنرد  اج  نآ  رد  دیـسر ، فئاط  هب 

. دمآرد نانآ  فرصت  هب  بلطملادبع  زا  رتش  تسیود 
. دهد سپ  زاب  ار  وا  نارتش  هک  دومن  اضاقت  هدمآ و  ههربا  دزن  بلطملادبع  سپ 

وت ناردـپ  نید  وت و  نید  تاداقتعا  ءزج  هک  ياهناـخ  هک  یلاـح  رد  ینکیم !؟ تبحـص  نم  اـب  دوخ  نارتش  هراـبرد  وت  : » تفگ وا  هب  ههربا 
لبـإلا ّبر  اـنأ  : » داد باوج  وا  هب  بلطملادـبع  سپ  ماهدـمآ .»!؟ راـید  نیا  هب  نآ  یناریو  يارب  نم  هک  ینادیم  وت  يزاـسیم و  اـهر  تسا 

!«. دشابیم یتسرپرس  ياراد  دوخ  هناخ  متسه و  نارتش  تسرپرس  نم   » ینعی هیمُْحی » ّبر  تیبللو 
نینچ نیا  ار  نآ  نامدرم  دش و  دراو  هکم  هب  بلطملادبع  سپس  درک  میدقت  وا  هب  زین  ياهیده  داد و  سپ  ار  وا  نارتش  ههربا  ماگنه  نیا  رد 

: دومن باطخ  دروم 
درزلا اهباینأ  یلع  لویفلا  عم  کلم  ومکافاو  دق  هکم ! لهأ  ای 

دقتت ضیبلا  اهیلع  ثویللا  عم  هبئاتک  تراس  دق  یشاجنلا  اذه 
درح اهءاج  امل  عَُّبت  عنمک  هعنام  هَّللاو  مکتبعک  دیری 

، دیـسر دنیوگیم  ران  ياههوک  ای  رانلا » لابج   » نادـب هک  ییاههوک  هب  ینعی  هفلدزم  یکیدزن  هب  هک  یماگنه  تشگ . کیدزن  هکم  هب  ههربا 
زاغآ دـندوبن ، شیب  یـسدع  هناد  هزادـنا  هب  هک  لگ  زا  يزیر  ياهگنـس  باترپ  تشگ و  رهاظ  نامـسآ  رد  لـیبابا  ماـن  هب  هدـنرپ  یهورگ 

. دندرک
ناگدنرپ يوس  زا  هک  ییاههزیرگنس  نیا  کش  نودب  تفای و  عویش  نانآ  نایم  رد  ابو  يرامیب  دیسر ، هکم  هب  ههربا  نایرکـشل  هک  یماگنه 

ودـب هزیرگنـس  هک  یـصخش  ره  : » دـیوگیم هک  تسا  همرکع  هتفگ  نخـس ، نیا  رب  هاوگ  دوب ؛ اـبو  بورکیم  ياراد  همه  دـیدرگ  باـترپ 
«. دیدرگ ابو  يرامیب  راچد  دومن  تباصا 

تقیقح رد  دش و  هدروآ  وس  نیا  هب  ناگدنرپ  نیا  هلیسو  هب  نآ ، زا  ریغ  ای  برع  نیمزرس  رد  ابو  هب  هدولآ  ینوناک  زا  اههزیرگنس  نیا  دیاش 
هب ار ، دومحم »  » مان هب  برع ، دزن  روهـشم  لـیف  هشبح ، رکـشل  تفریذـپ . تروص  تفرگیم ، ماـجنا  تسیاـبیم  هک  ناـنچ  نآ  یهلا  ریدـقت 

دـشیم قالطا  لیف  هقلخلا  میظع  عون  رب  ًالومعم  تسا و  کیدزن  يدـنه  مان  هب  رتشیب  دـشابن  یلوغم  هک  یتروص  رد  ماـن  نیا  تشاد . هارمه 
. دوشیم هتفگ   ) Mamovth تومام ) نادب  یگنرف  نابز  رد  زین  نونکا  مه  هک 
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. داد ناج  اج  ناـمه  رد  دوبن و  تکرح  هب  رداـق  وا  نکیل  دـنروآرد ، تکرح  هب  هکم  يوس  هب  ار  لـیف  نآ  هک  دنتـشاد  نآ  دـصق  نایرکـشل 
اپ رب  ار  دوخ  هاـگودرا  هطقن  نیا  رد  يرـصم  لـمحم  نونکا  مه  هک  دـندومن  نفد  لورج » باـب   » هب روهـشم  ناـکم  رد  ار  وا  دوشیم : هتفگ 

. دیدرگ مدهنم  قیفرلا » نوع  فیرش   » هلیسو هب  هک  تشاد  دوجو  يدبنگ  زین  نیا  زا  شیپ  هطقن  نیا  رد  دزاسیم .
نیا رد  تخیـسگ و  مه  زا  وا  رکـشل  هجیتن  رد  تخیرگ و  نیمزرـس  نیا  زا  دید ، شیوخ  موق  نایم  رد  ار  يرامیب  تدش  ههربا  هک  یماگنه 

یکدنا دادعت  هتبلا  دنتفر  نایم  زا  يرامیب  رثا  رد  مه  هدنام  یقاب  درک و  قرغ  ار  وا  نایرکشل  رتشیب  دش و  ریزارس  ناکم  نآ  رب  یلیـس  ماگنه 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تدالو  لاس  رد  هثداح  نیا  دنداد  عالطا  نانآ  هب  ار  هثداح  ربخ  دندیناسر و  نمی  هب  ار  دوخ  مه  نانآ  زا 
نانآ لاثم  ناونع  هب  دومنیم ؛ شرامـش  نآ  اب  ترجه  نامز  ات  هک  دروآیم  رامـش  هب  خیرات  أدبم  ناونع  هب  ار  لیفلا » ماع   » برع داد و  خر 

. دندادیم تبسن  دندرکیم و  شرامش  نآ  زا  سپ  ای  لیفلا  ماع  زا  شیپ  هب  ار  اهدادخر 
. تسا هداد  خر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تدالو  زا  شیپ  لاس  هس  تسیب و  لیف  هثداح  هک : تسا  هتفگ  یبلک » نبا  »

رکذ نینچ  نیا  تسا ، هدیسر  پاچ  هب  يدالیم  لاس 1691  هب  دروفسکآ  رد  هک  دوخ  خیرات  باتک  رد   ) Malals سالالام ) ینانوی  خروم 
«. تسا هدشیم  هدیشک  كدی  لیف  راهچ  هلیسو  هب  هک  تسا  هدوب  ياهبارع  رب  راوس  هکم ، هب  دوخ  هلمح  رد  مرشالا ،» ۀهربا  : » » هدرک

: مینکیم هدنسب  نآ  تیب  ود  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  هدورس  یتایبا  هراب  نیا  رد  يرعبز  نبا 
اهمیلع نیلهاجلا  یبنی  فوسلو  يرت  ام  اّنع  شیجلا  ریمأ  لئاس 
اهمیقس بایإلا  دعب  شعی  مل  لب  مهضرأ  اوبوؤیمل  افلأ  نوتس 

رد هک   ) Procope سویبوکورب ) یمان  خروم  دوب ! هدـشن  هتخانـش  برع  نیمزرـس  رد  نیا  زا  شیپ  ابو  يرامیب  هک  تسا  رکذـت  هب  مزـال 
: تسا هتفگ  هدیسر ، هینطنطسق  رد  ترازو  ماقم  هب  لاس 562  رد  تسا و  هدیدرگ  دلوتم  يدالیم  لاس 500 

رصم مویسولیب »  » رهش رد  يدالیم  لاس 544  رد  ابو  يرامیب  روهظ  راثآ  راب  نیتسخن 
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. دشابیم اج  رب  اپ  زونه  طایمد »  » و دیعس » روپ   » نایم نآ  ياههپت  نونکا  مه  هک  دوب  گرزب  هدرتسگ و  يرهش  مویسولیب » . » تشگ رادیدپ 

هکم فارطا  رد  ههربا  نایرکشل  هک  دوب  یلاس  نامه  لاس ، نیا  هک  دیدرگ  لقتنم  هینطنطـسق  هب  لاس 569  رد  يرامیب  نیا  بورکیم  سپس 
نآ هدروآ و  وس  نیا  هب  ماگنه  نیا  رد  ار  بورکیم  نیا  ناگدـنرپ  ای  اهداب و  هک  دـسریمن  رظن  هب  دـیعب  دـندیدرگ . راـچد  يراـمیب  نیا  هب 

. دنشاب هدیرفآ  ار  هثداح 
. تشاد رارق  مور  يروطارپما  ذوفن  ریز  رد  رصم  ماگنه  نآ  رد  اریز  دشاب ، یتسرد  هاوگ  دناوتیم  دوخ  هتفگ  نیا  کش  نودب 

دشابیم يدالیم )  1772 - 1768  ) ياهلاس نیب  هشبح ، هب  شرفس  رد  یسوقیا   ) Brvce سورب ) فورعم  درگناهج  هتفگ  نخس ، نیا  هاوگ 
. تسا هدروآرد  ریرحت  هتشر  هب  ار  راید  نیا  یعیبط  خیرات  ییایفارغج و  یخیرات ، لیاسم  هراب  نیا  رد  هک 

. تسا هدناوخ  هشبح  ياهباتک  رد  ار  هعقاو  نیا  هک  تسا  هدرک  رکذ  هراب  نیا  رد  هدربمان 
يریگهجیتن سپـس  تسا (1) و  هتخیرگ  هقطنم  نآ  زا  هدرک و  اـهر  ار  هکم  هرـصاحم  شنایرکـشل  رد  اـبو  يراـمیب  عویـش  تلع  هـب  هـهربا 

« يزار  » هک اجنآ  ات  تسا ، هتخادنا  تکاله  هب  ار  مدرم  زا  يرامـشیب  دادعت  هتفرگرب و  رد  ار  قرـش  نامز ، نآ  رد  يرامیب  نیا  هک  دنکیم 
نونک ات  هک  تسا  یگنرف  ناکشزپ  دزن  ییالاو  شزرا  ياراد  هلاسر  نیا  دروآرد . شراگن  هب  هبصح  ابو و  هرابرد  ار  شیوخ  روهشم  هلاسر 

ابو يراـمیب  نیا  لاـح  نیا  رد  یلو  هدرک  يریگوـلج  نآ  عویـش  تدـش  زا  دنتـسناوت  نآ ، هلیـسو  هب  اریز  هتـشاد . همادا  يدنمـشزرا  نیا  زین 
دیدرگ و فشک  ابو  يرامیب  نسکاو  یـسیلگنا ،  ) Jonner رنوج )»  » داتسا هلیـسو  هب  هک  نیا  ات  تشاد ، عویـش  مدآ  ینب  نایم  رد  نانچمه 

هعماج نایم  زا  مک  مک  ابو  زوس  ناج  يرامیب  نسکاو ، نیا  هدافتسا  هجیتن  رد  دیسر و  دوخ  جوا  هب  يدالیم  لاس 1769  رد  نآ ، زا  هدافتسا 
نکیل دروخیمن . مشچ  هب  هتفرشیپ  ياهروشک  عماوج و  رد  نآ  زا  يرثا  نونکا  مه  هک  يروط  هب  تسب  رب  تخر 

« لوکأَم ٍفْصَعَک   » ینعمزین هروس و  نیا  قایـس  دسیونیم : هدرک  هراشا  هدبع » دمحم  خیـش   » ریـسفت هب  هروس  نیا  ریـسفت  رد  بطق  دیـس  - 1
ههربا و اب  اههزیرگنـس  نآ  هک  ناـنچ  نآ  دـنکیمن ، یـشالتم  ار  ناراـمیب  رکیپ  اـبو  يراـمیب  اریز  دـنکیم ، تباـث  ار  ریـسفت  نیا  یتسرداـن 

ص 3975 و 3976 ج 6 ، نارقلا ، لالض  یف  درک . وا  نایرکشل 
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هک یـصخش  روظنم  نیمه  هب  دروخیم . مشچ  هب  ناوارف  يراـمیب  نیا  زونه  نادـب ، هجوت  مدـع  تلع  هب  یبرع  ياهنیمزرـس  رد  نونکا  مه 

. دشخبیم تینوصم  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  يرامیب ، نیا  نسکاو  هلیسو  هب  هدوب ، اهنیمزرس  نیا  هب  رفس  مزاع 
هک يرتش  هارمه  هب  شرتش  دادیمن  هزاـجا  هاـگچیه  ملاـس  رتش  بحاـص  هک  دوب  نیا  مدرک  هدـهاشم  برع  نیمزرـس  رد  هک  یبیاـجع  زا  و 

اهبرع هک  یلاح  رد  دـیامن ؛ تیارـس  شاملاس  رتش  هب  يرامیب  نیا  هک  تشاد  نآ  سرت  اریز  دـیامن ، تکرح  تسا  یتسوپ  يراـمیب  ياراد 
ادج وا  ملاس  ناردارب  ریاس  زا  دوب  هدش  یتسوپ  يرامیب  راچد  هک  ار  دوخ  دـنزرف  دـنریگیمن و  رظن  رد  شیوخ  ناج  هب  تبـسن  ار  هتکن  نیا 

. تسا یتوافتم  تاقولخم  ياراد  دنوادخ  يرآ ، دندادیمن !! هار  دوخ  هب  یمیب  نارگید  هب  كانرطخ  يرامیب  نیا  تیارـس  زا  دنتخاسیمن و 
ترـضح دنزرف  هیفنح » نب  دمحم   » نایلاوم زا  ار  هورگ  نیا  هک  دومن  روهظ  هطمارق »  » مان هب  قارع  رد  ياهفیاط  یـسابع » ردـتقم   » نارود رد 
. دندروآیم رامش  هب  رفاک  ار  شیوخ  بهذم  زا  جراخ  دارفا  روکذم ، هورگ  دنروآیم (1)  رامش  هب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

نآ میمـصت  وا  داد . ةرجهلا » راد   » مان نادـب  هدرک و  اـنب   (2) رَجَه »  » هدـکهد رد  ياهناخ  هک  دوب  یطمرق » رهاطوبا   » ناـنآ صخـش  نیتسخن 
دروم ار  مارحلا  هَّللا  تیب  نایجاح  دروآ و  يور  هکم  هب  هدش  متخ  ياههار  يوس  هب  تهج  نیدب  دـیامن . لقتنم  اجنآ  هب  ار ، جـح  هک  تشاد 

هب دوـخ  نایرکـشل  زا  يرایـسب  هورگ  هارمه  هب  یطمرق  و  دـیدرگ . عـطق  جـح  مسارم  وا  سرت  زا  ماـیا ، نیا  رد  دادیم . رارق  تیذا  تراـغ و 
نیفکاـع نیفئاـط و  زا  یمیظع  راتـشک  دـندش و  دراو  مرح  هب  شیوخ  نابـسا  هارمه  هب  وا  نادرم  جـح  ماـیا  رد  دـش و  راپـسهر  هکم  يوـس 

كاله نآ  ياهبعش  هکم و  رد  ار  رفن  رازه  یس  دودح  رد  هک  دش  نیا  دندروآ . لمع  هب  اج  نآ  رد  نارازگ  زامن  و  ناگدننک ) فاکتعا  )
هَّللا تیب  هنازخ  رد  هک  ار  هچنآ  سپـس  دـنتخاس . جراخ  نآ  يور  زا  ار  نآ  يالط  ياهشـشوپ  و  هدروآرد ، ياـج  زا  ار  هبعک  ِرد  هتخاـس و 

دندرک و جراخ  نآ  ياج  زا  ار  دوسالا  رجح  نینچمه  دندرب . امغی  هب  تشاد ، دوجو  یتمیق  ردقنارگ و  تارهاوج  زا  مارحلا 

رامـش هب  نید  زا  جراخار  نانآ  ناناملـسم  زا  یخرب  هک  اجنآ  ات  دـندوب ، هارمگ  دوخ  دـیاقع  رد  نانآ  اریز  دـشابیمن ، شیب  یتبـسن  نیا  - 1
«. مجرتم ، » دنروآیم

. نیرحب رد  روهشم  ياهدکهد  - 2
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. دندش راپسهر  دوخ ، نیمزرس  يوس  هب  دنتخاس ، ناریو  ار  مزمز  دبنگ  هکنآ  زا  سپ 

وا موق  رهاطوبا ، گرم  زا  سپ  دـنتخاسیم . كربتم  ار  دوخ  یلاخ ، هاگیاج  نآ  هب  مدرم  هدـنام و  یهت  دوسالا » رجح   » هاـگیاج سپ  نیا  زا 
هکم هب  ار  دوسالا  رجح  یطمرق » نیـسح  نب  ربنـش  . » دنهد رییغت  دوخ  روشک  يوس  هب  ار  هبعک  نارازگجـح  ریـسم  درادـن  ناکما  هک  دـندید 

ماگنه هب  هک  نآ  هدش  هتـسکش  ياههعطق  ندـش  ادـج  زا  هلیـسو  نیدـب  ات  دوب  هداد  رارق  هرقن  زا  یقوط  نایم  رد  ار  نآ  هک  یلاح  رد  دروآ -
رارق دوخ  ياج  رد  دنیبیم ، ار  نآ  هک  الاح  دننامه  دوسالا  رجح  سپ  دـیامن - يریگولج  دوب ، هدـید  بیـسآ  شهاگیاج  زا  نتخاس  جراخ 

دوسـالا رجح  رب  تشاد  تسد  رد  هک  نهآ  زا  يدومع  اـب  دـش و  دراو  مرح  هب  شیورد  تأـیه  رد  يدرم  يرجه ، لاس 411  رد  دـش . هداد 
نخان هزادنا  هب  هعطق  هس  درم  نیا  تکرح  هجیتن  رد  دـندیناسر . تکاله  هب  ار  وا  دـندروآ و  موجه  وا  رب  هکم  مدرم  ماگنه  نیا  رد  دـیبوک .

اعدا دشابیم . صیخـشت  لباق  ریغ  هک  نانچ  نآ  دش  هداد  لاصتا  دوخ  ياج  رد  هدش  دای  هعطق  هس  ًاددجم  هک  دیدرگ  ادج  گنـس  زا  ناسنا 
هب هبعک  زا  ار  ناناملـسم  يور  دـناوتب  هدرک و  درخ  ار  دوسالا  رجح  اـت  دوب  هداتـسرف  ار  درم  نآ   (1) یمطاف » هَّللا  رمأب  مکاح   » هک دـننکیم 

! دنادرگ هجوتم  هرهاق  حوتفلا » باب   » رانک رد  دوخ  دجسم 
ابیز مکحتسم و  تمظع ، اب  ار  نآ  دومن و  سدقملا  تیب  نامتخاس  رد  ناورم » نب  کلملادبع   » هک یـششوک  دنراد ، هدیقع  یخرب  نینچمه 

هب تسا  هدرکیم  تموکح  نانآ  رب  هک  ار  نآ  برغ  لامش و  زا  ییاهتمسق  رصم و  ماش و  ناناملسم  هک  تسا  هدوب  تهج  نیدب  دومن ، انب 
یلحم دروآرد ، دوخ  ذوفن  ریز  ار  زاـجح  نیمزرـس  دوش و  ریبز » نبا   » نآ زا  يزوریپ  هک  یتروـص  رد  دـنادرگ و  هجوـتم  ناـکم  نآ  يوـس 

دوخ روهـشم  خاک  درک و  انب  ار  دادغب  رهـش  هک  یماگنه  یـسابع » روصنم  : » دننکیم اعدا  هک  نانچمه  دشاب . هتـشاد  ناناملـسم  جـح  يارب 
مدرم رظن  ات  درب  راک  هب  نآ  رد  ار  یناوارف  تالآ  رویز  درک و  انب  ار  ارـضخلا » ۀبق   » نآ رانک  رد  تخاس ، رهـش  نآ  رد  ار  ییالط  خاک  ینعی 

. دناهتشادن يروظنم  نینچ  هاگ  چیه  هدش ، دای  دارفا  هدوب و  تمهت  یگمه  اهاعدا ، اههتفگ و  نیا  اما  دزاس . هجوتم  يوس  نادب  ار 

. دنیامن مان  دب  دناهدوب  يولعبهذم  ياراد  هک  ار  نایمطاف  هک  دناهتشاد  رظن  رد  هدوب و  نیغورد  ياعدا  بلطم  نیا  هک  دسریم  رظن  هب  - 1
« مجرتم »
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جح هار  هک  دمآ  دـهاوخ  يراگزور  هک : دـنیوگیم  يرـصم  نازرواشک  زا  یناحول  هداس  نونکا  مه  هچنآ  هک  مهدیم  لامتحا  بناج  نیا 

رکفت زرط  هجیتـن  رد  نانخـس  نیا  دـنروآ . ياـج  هب  اـطنط »  » رد يودـب »  » دیـس هاـگمارآ  رد  ار  دوخ  جـح  یگمه  مدرم  دوش و  عطق  هکم » »
یقاب ناحول  هداس  نیا  ناهذا  رد  طلغ  مهوت  نیا  زونه  هنافـسأتم  اـهنآ ، نتفر  ناـیم  زا  اـب  یتح  هک  هدوب  رـصم  ناـهاشداپ  زا  یخرب  یـسایس 

انب هرهاق  رد  نولوط  نبا  دجسم  نحص  هنایم  هناخوضو  رب  ار  يدبنگ  دنیوگیم : هک  تسا  طلغ  راکفا  هنوگ  نیا  هجیتن  نیاربانب  تسا . هدنام 
هدوب نولوط  نبا  نارود  رد  ایآ  تسا و  هتفرگ  تروص  ینارود  هچ  رد  يراذـگمان  نیا  منادیمن  دـناهداد ! رارق  هبعک  ار  نآ  مان  دـناهدرک و 
یلاعت يراب  هاگرد  زا  ام  دریگیم  تروص  ناداـن  يدارفا  يوس  زا  اهيراذـگ  ماـن  هنوگ  نیا  تروص  ره  رد  تسین . صخـشم  هن ؟ اـی  تسا 
همرکم هبعک  درگرب  ناگدننک  فاوط  تکرح  زا  مشچ  هراومه  هفرـشم ، هبعک  نارازگتمدـخ  نونکا  مه  مینکیم . ترفغم  بلط  نانآ  يارب 
یتصرف هک  یتروص  رد  دنتسه و  يراک  هانگ  دارفا  نانآ  دندقتعم ، نایکم  اریز  دنراد  نایناریا  هب  یـصاخ  هجوت  نایم  نیا  رد  دنرادیمنرب و 

يرجه و لاس 1143  رد  يرجه و  لاس 1088  رد  هک  دننکیم  اعدا  نایکم  نینچمه  دـننکیم ؟!! هدولآ  ار  دوسالا  رجح  دـنروآ ، تسد  هب 
!! دنیامن بلس  نآ  زا  ار  مدرم  هجوت  هک  دناهتشاد  رظن  رد  هلیسو  نیدب  دناهدرک و  مادقا  راک  نیدب  يرجه  لاس 1155  رد  زین 

بهذـم ناوریپ  یبهذـم ، ناوریپ  ًابلاغ  هک  تسا  نیا  تقیقح  تفگ : ناوتیم  اهنت  راتفگ  نیا  رد  دـسریم و  رظن  هب  لقع  زا  رود  بلطم  نیا 
هک يو  خـیرات  رد  یماـصع »  » هتفگ نخـس  نیا  رب  دـییأت  دـننکیمن . غـیرد  ناـنآ  هب  تبـسن  بسچ  رب  هنوـگ  ره  زا  هدوـمن و  مهتم  ار  رگید 

تـسا هداد  لامتحا  اج  نامه  يو  تسا . هدرک  هدـهاشم  يرجه  لاس 1088  رد  ار  هبعک  هدرپ  دوسـالا و  رجح  رب  یگدولآ  دوخ  دـیوگیم :
. دناهداد ماجنا  ار  راک  نیا  ناشدوخ  نایعیش ، ندرک  مهتم  يارب  نایکم  هک  هدوب  سدع  هدیبوک  زا  يریمخ  یگدولآ  نآ  هک 

ار ياهدنیامن  هاش » ردان   » ناریا هاشداپ  لاس  نآ  رد  اریز  دوبن . شیب  یسایس  ياهلأسم  اهنت  هبعک ، رد  یگدولآ  نیا  يرجه  لاس 1155  رد  اما 
ار ردان  تساوخرد  نیا  فیرش  دوب . هدش  نایعیش  يارب  مرح  رد  یمجنپ  زامن  هماقا  راتساوخ  وا  زا  دوب و  هداتسرف  دوعسم » فیرش   » يوس هب 

ناریا نارادفرط  زا  هک  دندرک  مهتم  ار  فیرش  نانآ  دومن و  لاسرا  ینامثع  تلود  يارب 
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رما نینچ  هب  ترداـبم  نایعیـش  هک  دومن  نـالعا  دز و  یتـشز  راـک  نینچ  هب  تسد  شیوخ ، زا  تمهت  عفر  روظنم  هب  مه  فیرـش  دـشابیم .
نعل نیا  نیمرح  رد  زین  نونکا  مه  دـندرکیم و  نعل  ار  نانآ  اهربنم  يالاب  رب  هک  دوب  سپ  نیا  زا  دـیامن . مهتم  ار  اهنآ  اـت  دـناهدومن  یتشز 

!! دراد (1) همادا 

مارحلا هَّللا  تیب  يایاده 

، نآ هب  تدارا  مارتحا و  تهج  هب  هراومه  دراد  هتـشاد و  نونک  ات  مایالا  میدق  زا  مدرم  دزن  رد  هک  ياهژیو  هاگیاج  تلع  هب  مارحلا  هَّللا  تیب 
مان هب  یهاچ  رد  ایاده  نیا  زاغآ  رد  تسا . هدـیدرگ  هتـسارآ  ییابیز  ياهتنیز  اب  تسا و  هدـیدرگ  میدـقت  نادـب  ییایادـه  مدرم  يوس  زا 
هبعک ناراد  هدرپ  یـضعب  يوس  زا  هراوـمه  ناـیم  نیا  رد  نکیل  دـیدرگیم . يرادـهگن  دـندوب ، هدرک  ثادـحا  هبعک  نورد  رد  هک  بغبغ » »

هاشداپ  (2) ناساس »  » يوس زا  هک  ییالط  ریـشمش  ود  هارمه  هب  نیرز  لازغ  ود  ایادـه  نیا  يایاقب  زا  هک  یماگنه  دـیدرگیم . لیم  فیح و 
. دندومن نیذآ  هبعک  رد  رب  دنداد و  لکش  رییغت  ییالط  قرو  تروص  هب  ار  اهنآ  دیسر ، بلطملادبع  هب  دوب  هدش  ادها  هبعک  هب  ناریا 

هلیسو هب  زین  ناورم » نب  کلملادبع  . » دیدرگ هتسارآ  الط  زا  ییاههحفص  هلیسو  هب  هبعک  نورد  ياهنوتـس  زین  ریبز » نب  هَّللادبع   » نارود رد 
نورد ياهنوتـس  هبعک و  رد  غلبم  نآ  هلیـسو  هب  هک  داتـسرف  هکم  هب  رانید ، رازه  یـس  اب  ار  يرـسق » هَّللادبع  نب  دلاخ  ، » هکم رد  دوخ  لماع 
نوراه يوس  زا  نینچمه  دوزفا . نادب  مارحلا  دجـسم  نامتخاس  تهج  ار  رگید  ياهنیزه  مه  دیلو  شدنزرف  سپـس  دـننک . شوپ  الط  ار  نآ 

یـششوپ تروص  هب  اهرز  نآ  یمامت  هک  دـیدرگ  لاسرا  رز  رانید  رازه  هدـجیه  جاجح  نب  ملاـس  هکم  رد  شرازگ  راـک  هلیـسو  هب  دیـشرلا 
« یـسابع لکوتم  : » دوشیم هتفگ  دش . هتخاس  الط  زا  نآ  هاگرد  هبعک و  رد  هقلح  ود  اهخیم و  هک  يروط  هب  دش ، هدیبوک  هبعک  رد  رب  نیرز 

هک دیناشوپ  الط  اب  ار  هبعک  يایاوز  زا  یکی  زین 

یقیقح ناوریپ  نیا  رب  هک  ییاوران  ياـهتمهت  دومن و  سمل  یبوخ  هب  ناوتیم  ار  نایعیـش  هعیـش و  تیمولظم  هراومه  خـیرات  لوط  رد  - 1
« مجرتم . » دناسریم تابثا  هب  ار  اهنآ  تیناقح  هراومه  دناهدز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

نیا رد  درک و  تموکح  ناریارب  يدالیم  لاس 651  ات  يدالیم  لاس 225  زا  یهاشداپ  نیا  هک  دوب  نایناساس  تلود  هلسلس  رـس  ناساس ، - 2
. دندرک حتف  ار  ناریا  اهناملسم  لاس 
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زین تمیق  نارگ  يازجا  ماکحتـسا  يارب  هدام  نیا  زا  نونکا  مه  تسا  رکذت  هب  مزال  دنـشاب . هدـیناشوپ  ار  نآ  فاکـش  الط  هلیـسو  هب  دـیاش 

هلیـسو هب  هک  نآ  زا  سپ  ار  هبعک  رد  يوزاب  ود  زین  تسارآ و  ياهرقن  ياهشـشوپ  هلیـسو  هب  ار  هبعک  رد  هاـگرد  سپـس  دوشیم  هدافتـسا 
. تخاس الط  زا  دوب ، هدش  هدرب  امغی  هب  هکم  يارما  زا  یخرب 

، دوش هدیشوپ  الط  زا  هبعک ، نورد  ياهنوتس  هیلک  داد ، روتـسد  يرجه  لاس 310  رد  یـسابع ،» ردتقم   » ردام هک  تسا  هدش  رکذ  نینچمه 
. دندرب جارات  هب  هبعک  نورد  زا  ار  هدش  دای  ياهتنیز  یمامت  دندش و  دراو  هکم  هب  يرجه  لاس 317  رد  هطمارق »  » هک نیا  ات 

، دوب هدش  هدیشوپ  ییالط  ياههحفـص  هلیـسو  هب  هک  يرگید  رد  دش و  ضیوعت  هبعک  رد  یفقتملا »  » هفیلخ نامرف  هب  يرجه ، لاس 552  رد 
. دیدرگ نآ  نیزگیاج 

. دنیامن نفد  نآ  رد  ار  وا  گرم  زا  سپ  هک  تخاس  شیوخ  يارب  یتوبات  هبعک  یمیدق  رد  زا  يو 
هدش میدقت  مارحلا  هَّللا  تیب  هب  یگنـس  نارگ  سیفن و  يایاده  ارما  ناهاشداپ و  نیطالـس و  يوس  زا  هراومه  هتـشذگ  ياهنارود  لوط  رد 

هاگ ناراد و  هدرپ  نایم  زا  هاگ  دارفا  نیا  تسا . هدوبن  هاتوک  نآ  هب  تبسن  لواپچ  زا  نانزهار  ناراکمتـس و  تسد  زین  نایم  نیا  رد  هک  تسا 
يارب ییاهتنیز  ًاددجم  ادخ ، هناخ  هب  رارـشا  نیا  دربتـسد  زا  سپ  هک  ییارما  ناهاشداپ و  زا  تسا . ناراد  هدرپ  ریغ  ینعی  نارگید  يوس  زا 

. درب مان  ار  مراهچ ،» دارم  ناطلس  ینوناق و  نامیلس  ناطلس   » سپس و  نووالق » رصان  ناطلس   » ناوتیم دندرک ، هیهت  نآ 

هبعک هماج 

هدـیناشوپ ریمح  هاشداپ  دعـسا » بْرکوبا  عَُّبت   » يوس زا  هبعک  راب  نیتسخن  ددرگیم . زاب  ینـالوط  سب  ینارود  هب  هبعک  هماـج  ندـمآ  دـیدپ 
يو ماـگنه  نآ  رد  درکیم . تـعجارم  ترجه  زا  شیپ  لاس 220  رد  نایبرثی  اب  گنج  زا  هدربماـن  هک  دوب  یناـمز  رد  يو  مادـقا  نیا  دـش ،

. داد رارق  زین  یلفق  تخاس و  يرد  نآ  يارب  نینچمه  داد . ششوپ  ینامی ،» دُْرب   » هلیسو هب  ار  هبعک 
: تسا هدورس  نیچ  نیا  راختفا  اب  هراب  نیا  رد  هدربمان 
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ادودجلا مهدودج و  هوثّرو  هونب  عَُّبت (1) و  کلملا  درو 

ادیعب اریسم  اهب  انرس  مث  رافظ (2)  نم  اندایج  انیبج  ذا 
ادوفصم انءاج  دولقا (4)  نبا  ذابق (3) و  کلم  لیخلاب  انحبتساف 

ًادورب ًابصقم و  ءالم  هَّللا  مرح  يذلا  تیبلا  انوسکف 
ادیلقا (5) هبابل  انلعج  ارشع و  رهشلا  نم  هب  انمقأو 

ادوجس ماقملا  دنع  اندجس  اعبس و  اعبس و  تیبلاب  انفط  مث 
، زارد ینامز  يارب  يرـصم ،) هچراپ  یعون  یطاـبق /(  تسوپ و  هلیـسو  هب  ار  هبعک  دـندرک و  يوریپ  وا  زا  هراومه  وا ، نانیـشناج  سپ  نآ  زا 
رب هک  هاگره  دندناشوپیم  هبعک  رب  ار  اهنآ  دندرکیم و  ادها  هبعک  هب  شـشوپ  فلتخم  عاونا  زا  ار  ییاههماج  مدرم  سپـس  دـندیناشوپیم .

سپ نیا  زا  درک و  ادیپ  همادا  یـصق »  » نارود ات  عضو  نیا  دندرکیم . نآ  نیزگیاج  ار  يرگید  هماج  دیدرگیم ، دراو  یبیـسآ  هبعک  هماج 
وا نادنزرف  نایم  رد  تنس  نیا  دندادیم . رییغت  ار  هبعک  هماج  هنالاس  نآ  هلیسو  هب  هک  درک  نییعت  لیابق  زا  کی  ره  يارب  ار  ياهنیزه  یـصق 
وا زا  دـعب  دوب و  هتفرگ  هدـهع  هب  دوخ  ار  هبعک  هماج  هنیزه  رابکی  یلاس  یتدـم  يارب  مالـسا  زا  شیپ  هریغم » نب  ۀـعیبروبا  . » تشاد همادا  زین 

میـسقت دوخ  نایم  ار  نآ  هنیزه  شیرق  لیابق  اریز  دیدرگ  فورعم  لدـع  هب  مسر  نیا  دـندادیم . رییغت  شیوخ  هنیزه  هب  ار  نآ  شیرق  لیابق 
. دندومنیم

نامثع و رمع و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دعب  سپـس  دیناشوپ . ینامی  ياههچراپ  هلیـسو  هب  ار  هبعک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
دندیناشوپ (6). ار  نآ  زین  ناورم  نب  کلملادبع  ریبز و  نبا 

. دوشیم هداد  روطارپما  هب  نونکا  مه  بقل  نیا  تسا . هدیدرگیم  قالطا  ریمح  ناهاشداپ  رب  هک  تسا  هدوب  یبقل  عبت  - 1
ندـع و نایم  ییاههپت  تروص  هب  میظع  رهـش  نیا  ياههدـنام  یقاب  زین  نونکا  مه  تسا و  هدوب  نمی  ياهرهـش  زا  گرزب  يرهـش  رافظ  - 2

. دشابیم یقاب  راگدای  هب  مان  نیدب  ینیمزرس  زونه  زورما  دروخیم و  مشچ  هب  اعنص ،
. تسا هدوب  ناریا  ناهاشداپ  زا  یهاشداپ  - 3

. تسا هدوب  ماش  ای  قارع و  يارما  زا  يریما  دیاش  - 4
. دیلک يانعم  هب  - 5

دوخ دنس  هب  يرجه ، لاس 300  رد  هدنز  يرجه و  موس  هدس  نادنمشناد  زا  يریمح  رفعج  نب  هَّللادبع  فیلأت  دانـسالا » برق   » باتک رد  - 6
هدرپ مالـسلا  هیلع  یلع  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  زا  ترـضح  نآ  مالـسلا و  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  زا 

« مجرتم  » ص 65 داتسرفیم ،» قارع  زا  هلاس  همه  ار  هبعک 
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ناراد هدرپ  دوب . رگیدکی  يور  رب  هماج  نیدنچ  ياراد  هبعک  دروآ ، اج  هب  جح  يرجه  لاس 160  رد  یسابع - يدهم  هفیلخ - هک  یماگنه 

داد روتـسد  هدرب  مان  سپ  دندش . نآ  يور  ياههدرپ  ندرک  کبـس  راتـساوخ  هبعک ، فقـس  شزیر  سرت  زا  دـندرب و  تیاکـش  وا  دزن  هبعک 
نونک ات  بلطم  نیا  هک  ددرگ . هدیـشوپ  هبعک  رب  هماج  کی  اهنت  سپ  نیا  زا  هک  داد  نامرف  دنتـشادرب و  هبعک  يور  زا  ار  یفاضا  ياـههماج 

. تسا هدرک  ادیپ  همادا  تروص  نیمه  هب  زین 
راب نیتسخن  هک : تسا  هدش  رکذ  نینچ  نیا  هبعک  ینورد  هدرپ  هرابرد  يراوتکس  هتشون  لئاوالا » ةرضاحم   » باتک رد  هبعک . ینورد  هدرپ  اما 

رد درک  رذن  شردام  دوب و  هدش  مگ  سابع  هک  دوب  یماگنه  بلطم  نیا  دش . هدـیناشوپ  بلطملادـبع  نب  سابع  ردام  يوس  زا  هبعک  نورد 
. درک زین  نینچ  نیا  هک  دناشوپب  جابید »  » اب ار  هبعک  نورد  دنک ، ادیپ  ار  وا  هک  یتروص 

ار هدرپ  نیا  نایسابع  دندیناشوپیم . دوب - نانآ  راعش  هک  هایـس - مشیربا  زا  ار  نآ  هراومه  دنتـشاد و  ياهژیو  هجوت  هبعک  هماج  هب  نایـسابع 
رد يزرم  ياهقطنم  رهش  نیا  دنتفابیم . تشاد ، ییازـس  هب  ترهـش  تمیق  نارگ  ياههچراپ  یگدنـسیر  رد  هک  رـصم   (1) سینت »  » رهش رد 

يرادـهگن يارب  رـصم  ندـش  رادهدـهع  و  اج - نآ  رد  یبیلـص  ياهگنج  رد  نایگنرف  ياهیتشک  فیقوت  تلع  هب  هک  دوب  طایمد »  » لامش
یکیدزن رد  رهـش ، نیا  ياههناریو  زا  هدـنام  یقاب  ياههپت  نونک  ات  هک  دـیدرگ . ناریو  يرجه ، لاس 624  رد  لماک  کلم  نامرف  هب  اـهنآ -

ار ياهتـشون  نآ  یبرغ  نکر  هیحان  رد  هبعک  هماج  يور  رب  تسا : هتفگ  هکم ، راـبخا  رد  یهکاـف » . » دروخیم مشچ  هب  هیلهقد )  ) هیرطم رهش 
رهاط نیتسائرلا و  يذ  لهـس  نب  لضفلا  رمأب  يورجلا  ریزولا  نب  زیزعلادبع  مکحلا و  نب  يرـسلا  هب  رمأ  امم  : » مدرک هظحالم  تروص  نیدب 

.(2) ۀئام » نیعست و  عبس و  ۀنس  نیسحلا  نب 
ریمأ هب  رمأ  امم   » تشاد دوجو  هتـشون  نیا  هایـس  گنر  هب  قیقد  طخ  اب  نآ ، ناکرا  هنایم  رد  هک  مدـید  ار  رـصم  یطاـبق  زا  یتمـسق  نینچمه 

تشاد دوجو  هتشون  نیا  هبعک  هب  يدهملا  يوس  زا  هدش  ادها  ياههماج  زا  ياهماج  يور  رب  زین  و  نیتأم » تس و  ۀنس  نومأملا ، نینموملا 

«. سینت  » هدام هب  يزیرقم  ك ، ر . - 1
لاس رد  نسحلا  نب  رهاط  نیتسایرلا و  وذ  لهس  نب  لضف  روتـسد  هب  يورج  ریزولا  نب  زیزعلادبع  مکحلا و  نب  يرـس  نامرف  هب  : » همجرت - 2

«. 197
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سینت زارط  نم  عنصی  نأ  میهاربا  نبا  لیعامـسا  هب  رمأ  امم  هءاقب ، هَّللا  لاطأ  نینموملا  ریمأ  دمحم  يدهملا  هَّللا  دبعل  هَّللا  نم  ۀکرب  هَّللا  مسب  »

«. ۀئام نیتس و  نیتنثا و  ۀنس  ةدیبع  نب  مکحلا  دی  یلع 
هحلصأ نینموملا  ریمأ  دمحم  يدهملا  هَّللادبع  هب  رمأ  امم   » تشاد دوجو  هتشون  نیا  نآ ، يور  رب  هک  مدید  ار  رصم  یطابق  زا  ياهماج  زین  و 

زا یکی  ۀئام .» نیسمخ و  عست و  ۀنس  هلماع ، ۀملسم  نب  باطخلا  دی  یلع  هبعکلا  ةوسک  سینت ، زارط  نم  عنـصی  نأ  نامیلـس  نب  دمحم  هَّللا ،
: تسا هتفگ  یهکاف » . » دشیم هتفاب  اج  نآ  رد  هبعک  هماج  یهاگ  هک  دشیم  هتفگ  هنوت »  » نادب هک  دوب  ياهدکهد  رد  سینت  ياههچراپ 
ۀکرب هَّللا  مسب  مدید : ار  هتشون  نیا  نآ  يور  رب  دوب ، هدش  هتفاب  رصم  یطابق  زا  هبعک  يارب  دیشرلا  نوراه  يوس  زا  هک  ار  ياهماج  نینچمه  »

«. ۀئام نیعست و  ۀنس  هنوت ، زارط  نم  لمعی  نأ  عیبرلا  نب  لضفلا  هب  رمأ  امم  هَّللا ، همرکأ  نینموملا  ریمأ  نوره  هَّللادبع  دیشرلا  ۀفیلخلل  هَّللا  نم 
، ماگنه نیا  رد  هک  تشاذگ  فعـض  هب  ور  نانآ  تلود  هک  نیا  ات  دـندادیم  جرخ  هب  ياهژیو  مامتها  هبعک  هماج  هرابرد  نانچمه  نایـسابع 

رـصم ناهاشداپ  رد  رما  نیا  سپـس  دـیدرگیم . لاسرا  اج  نادـب  رـصم  ناهاشداپ  يوس  زا  هاگ  نمی و  ناهاشداپ  يوس  زا  هاگ  هبعک  هماـج 
ار هیبویلق »  » عباوت زا  سیب » دنـس   » و سوساب »  » هدکهد ود  نووالق » نب  رـصان  کلم   » دنزرف حـلاص ،» کلم   » ماگنه نیا  رد  هتفای و  رارقتـسا 
ای هاشداپ  هاگره  دـیدرگیم و  لاـسرا  هکم  هب  اـج  نیا  زا  هبعک  ینورب  گـنر  هایـس  هماـج  هلاـس  همه  سپ  نیا  زا  دومن  فقو  روظنم  نیدـب 

يوبن فیرـش  هرجح  هژیو  هک  يرگید  گـنر  زبـس  هدرپ  هارمه  هب  دوب ، خرـس  مشیربا  زا  هک  ار  هبعک  ینورد  هماـج  درکیم ، رییغت  یناـطلس 
هبعک ینورد  هماج  يوبن و  فیرـش  هرجح  هدرپ  هراومه  دیدرگ ، هریچ  رـصم  رب  ینامثع  تلود  هک  یماگنه  تشادیم . لاسرا  هکم  هب  دوب ،

. دوب هبعک  ینورب  هماج  رادهدهع  رصم  تلود  دندرکیم و  لاسرا  اهنآ  ار 
مـشیربا زا  هدرپ  هعطق  تشه  زا : دوب  ترابع  هماج  نیا  هک  دومنیم  لاسرا  راید  نیا  هب  هلاس  همه  ار  هبعک  هماج  رـصم  هراومه  خیرات  نآ  زا 

ضرع رتم و  هدزناپ  دودح  رد  هدرپ  ره  لوط  دوب . هدش  هتفاب  هَّللا » لوسر  ًادمحم  هَّللا  الا  هلا  ال   » هلمج نآ  ياج  ياج  رب  هک  هایس 
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. دیدرگیم نازیوآ  هبعک  ياهراوید  زا  یتمس  رب  هدش ، دای  ياههدرپ  زا  هعطق  ود  ره  هک  دوب  رتمیتناس  دنچ  رتم و  جنپ  نآ  طسوتم 

ياههعطق سپـس  تفاییم . لاصتا  صاخ  یماکحتـسا  اـب  دوب ، هتفرگ  رارق  هبعک  فقـس  يور  رب  هک  نینهآ  ییاـههقلح  هلیـسو  هب  هدرپ  نیا 
هدـش بصن  ناورذاش  يور  هک  ییاههقلح  هلیـسو  هب  نییاپ  زا  اههدرپ  نیا  دـندشیم . هتخود  مه  هب  ییاههچراپ  نامـسیر و  هلیـسو  هب  هدرپ 

لـصتم مه  هب  اـههچراپ  نیا  هلیـسو  هب  نآ  راـنک  دـشیم  ادـها  هبعک  رب  هک  ار  ياهدرپ  زا  هعطق  ره  هنوـگ ، نیا  و  دـیدرگیم . مـکحم  دوـب ،
ار هـبعک  فارطا  هایـس ، عـبرم  تروـص  هـب  ینهاریپ  دـننامه  ییادـها ، ياـههچراپ  تاـعطق  یماـمت  نـتفرگ  رارق  اـب  ناـیاپ  رد  دـیدرگیم و 

هعطق راهچ  لماش  دنبرمک  نیا  دـش ؛ هداد  رارق  اکنِر »  » مان هب  يدـنبرمک  نآ ، هماج  يور  رب  هبعک و  يالاب  موس  کی  رب  سپـس  دـیناشوپیم 
هب اههتـشون  نیا  دوب . هتـسب  شقن  نآ  رب  ینآرق  تایآ  هتـسجرب  تروص  هب  یبرع  يابیز  طخ  اب  هک  دوب  ییالط  ياهرات  زا  هدش  هتفاب  هچراپ 

کب هَّللادبع   » موحرم هغبان  هردان  روهشم  طاطخ  طخ  هب  رـصم  ویدخ  اشاپ » لیعامـسا   » موحرم نارود  رد  هبعک ، هماج  تانییزت  رگید  هارمه 
هَّللا مِسب  دروخیم  مشچ  هب  هتـشون  نیا  دراد ، رارق  تمـس  نآ  رد  هبعک  رد  هک  ییوس  رد  دـنبرمک و  نیا  يور  دوـب . هدـش  هتـشون  يدـهز »

ِیتـَْیب اَرِّهَط  ْنَأ  َلیِعاَمْـسِإَو  َمیِهاَْربِإ  َیلِإ  اَنْدِـهَعَو  ًیّلَـصُم  َمیِهاَْربِإ  ِماَـقَم  ْنِم  اوُذِـخَّتاَو  ًاـْنمَأَو  ِساَّنِلل  ًۀـَباَثَم  َْتیَبـْلا  اَْـنلَعَج  ْذِإَو  میحَرلا  ِنمحَرلا 
اَْنلَعْجاَو اَنَّبَر  ُمِیلَْعلا . ُعیِمَّسلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  اَّنِم  ْلَّبَقَت  اَنَّبَر  ُلیِعاَمْـسِإَو  ِْتیَْبلا  ْنِم  َدِـعاَوَْقلا  ُمیِهاَْربِإ  ُعَفْرَی  ْذِإَو  ِدوُجُّسلا . ِعَّکُّرلاَو  َنیِفِکاَْعلاَو  َنیِِفئاَّطِلل 

نآ رد  دوسالا  رجح  هک  یتمسق  يور  رب  ُمیِحَّرلا و  ُباَّوَّتلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  اَْنیَلَع  ُْبتَو  اَنَکِساَنَم  اَنِرَأَو  ََکل  ًۀَِملْـسُم  ًۀَّمُأ  اَِنتَّیِّرُذ  ْنِمَو  ََکل  ِْنیَِملْـسُم 
ٍْتَیب َلَّوَأ  َّنِإ  َنیِکِرْـشُْملا . ْنِم  َناَک  اَمَو  ًاـفِینَح  َمیِهاَْربِإ  َۀَِّلم  اوُِعبَّتاَـف  ُهَّللا  َقَدَـص  ْلـُق  میحَرلا  ِنمحَرلا  هَّللا  مِسب  تسا : هدـش  هتـشون  دراد ، رارق 
ِْتیَْبلا َناَکَم  َمیِهاَْربِِإل  اَنْأََّوب  ْذِإَو  میحَرلا  ِنمحَرلا  هَّللا  مِسب  َمیِهاَْربِإ ، ُماَقَم  ٌتاَنَِّیب  ٌتاَیآ  ِهِیف  َنیَِملاَْعِلل . ًيدُـهَو  ًاـکَراَبُم  َۀَّکَِبب  يِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِضُو 

ْنِم َنِیتْأَی  ٍِرماَض  ِّلُک  یَلَعَو  ًالاَجِر  َكُوتْأَی  ِّجَْـحلِاب  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأَو  ِدوُجُّسلا . ِعَّکُّرلاَو  َنیِِمئاَْـقلاَو  َنیِِفئاَّطِلل  ِیْتَیب  ْرِّهَطَو  ًاْئیَـش  ِیب  ْكِرُْـشتَال  ْنَأ 
ْمُهَقَزَر اَم  یَلَع  ٍتاَمُوْلعَم  ٍماَّیَأ  ِیف  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذَیَو  ْمَُهل  َِعفاَنَم  اوُدَهْشَِیل  دراد : رارق  هتشون  نیا  یکلام  ماقم  لباقم  تمس  رب  ٍقیِمَع و  ٍّجَف  ِّلُک 

اَْهنِم اُولُکَف  ِماَْعنَْألا  ِۀَمیَِهب  ْنِم 
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. ِقِیتَْعلا ِْتیَْبلِاب  اُوفَّوَّطَْیلَو  ْمُهَروُُذن  اُوفُوْیلَو  ْمُهَثَفَت  اوُضْقَِیل  َُّمث  َریِقَْفلا . َِسئاَْبلا  اوُمِعْطَأَو 

برعلا و كولم  کلم  مظعالا  ناطلـسلا  انالوم  ۀـلود  مایأ  یف  دوشیم : هدـید  هتـشون  نیا  دراد ، رارق  نادوان  نآ  رد  هک  مراهچ  تمـس  رب  و 
نبا ناخ  دیجملادبع  ناطلـسلا  نبا  يزاغلا  ناخ  دومحم  ناطلـسلا  نبا  ناخ  دیجملادبع  ناطلـسلا  نبا  ناخ  سماخلا  دمحم  ناطلـسلا  مجعلا 

یلاعت هَّللا  دلخ  ناخ  نامثع  ناطسلا  نبا  ناخ  دارم  ناطلسلا  نبا  ناخ  میمهاربا  ناطلسلا  نبا  ناخ  دمحم  ناطلـسلا  نبا  ناخ  دمحا  ناطلـسلا 
. هکلم

قئاف هَّللادبع   » مدنمجرا تسود  هدـهع  رب  زکرم  نیا  هرادا  هک  دوشیم  هتخاس  رـصم  شفنرخ »  » رد عیـسو  ياهناخ  رد  هلاس  همه  هبعک  هماج 
لاس ره  هک  يروط  هب  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  هماج  نیا  تخاس  تیفیک  رد  یناوارف  تارییغت  يو ، تیریدـم  نارود  رد  هک  دـشابیم  کـب »

. دنزاسیم شیپ  لاس  زا  رتوکین  ار  نآ 
. دشابیم يرصم  هینج  لداعم 4550  هنالاس  نآ  غلبم  هک  هدش  تخادرپ  هیلام  هرادا  يوس  زا  نونکا  مه  هبعک  هماج  نتخاس  هنیزه 

: زا دنترابع  اههنیزه  نیا  زیر  تروص 
. دشابیم لاقثم  لماش 3805  نآ  دیفس  هرقن  لاقثم و  لماش 14935  نآ  يالط  هک  هرقن  الط و  دوپ  رات و  هب  نیزم  هعطق  هنیزه  هینج   515

. دنشابیم رفن  هک 47  راد  شقن  هدرپ  نارگراک  دزمتسد  هینج   1664
. دشابیم رفن  داتفه  ناشدادعت  هک  نآ  هدنفاب  نارگراک  دزمتسد  مشیربا و  هنیزه  هینج   1111

. راک لیاسو  هنیزه  هینج   200
. دریگیم تروص  ناوراک  تکرح  ماگنه  هب  هلاس  همه  هک  نشج  بش  هنیزه  هینج   150

. دوشیم تخادرپ  اهنآ  هب  هبعک  هماج  راک  نایاپ  زور  رد  هک  نارگراک  جرخ  هنیزه  هینج   60
. دشابیم هبعک  هماج  هرادا  ناگدننک  هرادا  يرمتسم  ناراکتمدخ و  هناهام  دزمتسد  هینج   850

. دشابیم قوف  جراخم  عومجم  هینج   4550
هب دوش و  هبعک  هماج  هب  يرتشیب  هجوت  تیاـنع و  هک  دـنداد  روتـسد  ناـشیا  زاـجح  نیمزرـس  زا  ویدـخ  باـنج  تعجارم  زا  سپ  نونکا  مه 

رایتخا رد  ار  يرتشیب  هنیزه  روظنم  نیمه 
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. دنیامن هیهت  هبعک  يارب  ار  يرتابیز  للجم و  هماج  دنناوتب  هرادا  نیا  نیلوئسم  هک  دنداد  رارق  هرادا  نیا 

هـسیک و  هبعک - نورد  زا  هبوتلا -» باـب   » هدرپ زین  و  دوشیم - هتفگ  عقرب »  » نادـب هک  نوریب  زا  هبعک - رد  هدرپ  هراوـمه  هبعک ، هماـج  هارمه 
هرقن الط و  زا  شدوپ  رات و  هدش و  هتفاب  مشیربا  زا  هک  فیرـش  مرح  ربنم  رد  هدرپ  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  ماقم  هدرپ  مارحلا ، هَّللا  تیب  دـیلک 

دراد (1). دوجو  دشابیم ،
نیـشناج ای  ویدـخ و  بانج  روضح  اب  هک  دـتفایم  هار  هب  هدـعقلا  يذ  هام  همین  یلاوح  رد  یمیظع  ناوراک  هبعک ، هماج  راک  نایاپ  ماگنه  هب 

. دوشیم یهارمه  يو 
دجسم يوس  هب  دنیوگ  لمحملا » ۀبطصم   » نادب هک  ياهژیو  هاگیاج  زا  ادتبا  دنکیم و  تکرح  یصاخ  لالج  هوکـش و  اب  هدش  دای  ناوراک 

رصم و تاضقلا  یضاق  يوس  زا  ياهدنیامن  روضح  رد  ار  نآ  هماج  هدنزاس  لوئسم  دجسم ، نیا  رد  دتفایم  هار  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
دای سلجم  رد  یمـسر  سلجم  تروص  نتـشون  زا  سپ  دـهدیم . رارق  يرـصم  لمحم  لوئـسم  رایتخا  رد  لاس ، نآ  جاحلا  ریما  تراـظن  اـب 

لاسرا هکم  يوس  هب  لمحم ، ناوراک  هارمه  هب  سپس  دنهدیم و  رارق  هدش  هیهت  تهج  نیدب  هک  ياهژیو  ياهقودنص  رد  ار  اههماج  هدش ،
. ددرگیم

. ددرگیم لاسرا  دشابیم ، همرکم  هبعک  يوشتسش  يارب  وکین  بالگ  زا  ولمم  هک  گرزب  یسم  فرظ  ود  هلاس  همه  هبعک ، هماج  هارمه 
نآ هدرب  مان  ددرگیم و  هبعک  ناراد  هدرپ  گرزب  یبیـش ، میلـست  نانآ ، یهاوگ  اب  هکم و  ناگرزب  املع و  روضح  رد  هبعک  هماج  اـجنآ ، رد 

. دنکیم يرادهگن  شیوخ  لزنم  رد  نابرق  دیع  زور  حبص  ات  ار 
نیـشیپ هماج  ندـش  هتـشادرب  زا  سپ  دوشیم و  لمح  مارحلا  دجـسم  هب  نادرم  زا  ياهدـع  شود  رب  هبعک  هماج  نابرق ، دـیع  زور  حبـص  رد 

، كدنا يدادعت  يانثتسا  هب  دنتـسه ، ینم  رد  مدرم  رتشیب  هک  نآ  تلع  هب  ًالومعم  ماگنه  نیا  رد  دنناشوپیم . هبعک  هب  ار  دیدج  هماج  هبعک ،
. دشابیم تیعمج  زا  یلاخ  مارحلا  دجسم 

رد هبعک  هماج  ناونع  ریز  دـعب  هب  هرامـش 25  تاقیم  نیزو  هلجم  رد  جردـنم  تالاقم  هب  دـیناوتیم  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  تهج  - 1
« مجرتم . » دییامن هعجارم  خیرات  لوط 
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هعمج زور  رد  جح  هک  یتروص  رد  اما  دوشیم . لاسرا  فیرـش  بانج  يارب  ًالومعم  نآ ، هدـش  يزود  رز  تمـسق  هبعک ، یمیدـق  هماج  اما 

هدربمان دوشیم و  هداد  رارق  یبیش  خیش  رایتخا  رد  زین  هبعک  هماج  ياهتمسق  ریاس  ددرگیم . لاسرا  هفیلخ  بانج  يارب  تمسق  نیا  دشاب ،
شورف هب  اجنآ  رد  ار  هعطق  نیا  ات  دراد  دوجو  روظنم  نیدـب  ییاههزاغم  مالـسلا ،» باب   » رانک رد  دـناسریم . شورف  هب  نایجاح  نایم  ار  نآ 

« مارحا  » نادب هک  يدیفس  هچراپ  هلیـسو  هب  دنکیم و  عطق  ار  هبعک  هماج  نییاپ  زا  رتم  ود  دودح  رد  یبیـش  جح ، زا  شیپ  زور  دنچ  دنناسر .
مـسوم زا  شیپ  هک  دـشاب  نآ  تلع  هب  راـک  نیا  دـیاش  دـسریم - رظن  هب  ینعمیب  نـم  دزن  راـک  نـیا  دزاـسیم . نیزگیاـج  ار  نآ  دـنیوگ ،

هبعک يور  زا  نتـشادرب  زا  سپ  ار  هبعک  نیـشیپ  هماج  هلاس  همه  رَمُع  دـهد . رارق  ناـیجاح  راـیتخا  رد  يرتنارگ  تمیق  هب  ار  نآ  ياـههعطق 
دومن و هدهاشم  ضیاح  ینز  ندب  رب  ار  نآ  زا  یتمسق  هک  نیا  ات  درکیم ، يوریپ  وا  زا  زین  نامثع  وا  زا  سپ  دومنیم . میسقت  نایجاح  نایم 
ای بنج  صخـش  ادابم  هک  دـنزیرب  نآ  يور  رب  كاخ  دـنهد و  رارق  نآ  رد  ار  هبعک  هماج  دـننک و  اـیهم  ار  ياهرفح  داد  روتـسد  سپ  نآ  زا 

. دشوپب سابل  ناونع  هب  ار  نآ  یضیاح 
ضیاـح يارب  یـسابل  هک  یتروص  رد  یتح  هبعک  يور  زا  نتـشادرب  زا  سپ  ار  هبعک  هماـج  : » تفگ يو  هب  هشیاـع  عوضوم  نیا  هب  هجوت  اـب 

هماج نتخورف  تنس  هرابود  سپ  نآ  زا  ناسرب .» فرـصم  هب  لیبسلا  نبا  ادخ و  هار  رد  ار  نآ  لوپ  درادن و  یلاکـشا  ناسر ، شورف  هب  دوش 
. دناهداد صاصتخا  ناشدوخ  هب  ار  شدمآرد  نآ ، ناگدنشورف  دراد و  همادا  مه  نونکا  مه  هک  دیدرگ  لومعم  هبعک 

لمحم

هراشا

« ردلا ةرجش   » هک تسا  ياهواجک  نامه  لمحم  دناهتفگ : هتـسناد و  يرجه  لاس 645  هب  ار  لمحم  روهظ  يادتبا  ناراگن ، خـیرات  زا  یخرب 
یتنس تروص  هب  هواجک ، نیا  زین  نآ  زا  سپ  دومن و  هدافتسا  نآ  زا  يرجه  لاس 645  رد  جح  هضیرف  يادا  ماگنه  هب  رصم  هکلم 
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، دوب ناهاشداپ  كولم و  نتـسشن  يارب  یهاگیاج  هک  نآ  تلع  هب  داتفایم و  هار  هب  نایجاح  ياهناوراک  شیپاشیپ  هراومه  هک  تفرگ  رارق 

ًالامتحا هتـشاد و  نیا  زا  رتنهک  یخیرات  لمحم ، هک  تسا  نیا  دسریم  رظن  هب  هچنآ  دـیدرگیمن . راوس  نآ  رب  يرگید  صخـش  هاگ  چـیه 
هکنانچمه دوب ؛ همظعم  هبعک  يارب  ییایادـه  لـماح  هک  دـشیم  قـالطا  يرتش  هب  لـمحم  اریز  دـسریم . زین  مالـسا  زا  شیپ  هب  نآ  خـیرات 

. دندومن لاسرا  دوب - هَّللا  تیب  يارب  ییایاده  نآ  رد  هک  یلمحم - زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
يوس هب  ادـتبا  هک  رانید -» نبا   » لمحم و  دوعـس » نبا   » لـمحم ، (1) دیـشرلا » نبا   » لمحم ینمی ،»  » لمحم یقارع ،»  » لمحم ماـن  خـیرات  رد 

ياهالاک هک  دندوب  ییاهرتش  یگمه  دمآیم - هدج  هب  ایرد  هار  زا  یتشک  اب  اجنآ  زا  نادوس و  روپ  هب  نهآ  هار  هلیسو  هب  سپس  موطراخ و 
هک ار  ماظن »  » لمحم نینچمه  دندشیم . هدیـشوپ  خوج »  » هچراپ زا  هداس  ياهعطق  اب  هراومه  اهلمحم ، نیا  دـندروآیم . نیمرح  هب  ار  نانآ 

يایاده دمآیم و  هکم  يوس  هب  شیوخ ، روشک  نایجاح  هارمه  هب  لمحم  نیا  دومن ؛ رکذ  ناوتیم  دوب ، دـنه  دابآ  ردـیح  هاشداپ  هب  قلعتم 
. دومنیم لمح  راید  نیا  هب  دوخ  اب  ار  نیفیرش  نیمرح 

: هدمآ نینچ  نیا  تسا ، هتفگ  نخس  نیمرحلا » ةرص   » ناونع تحت  روف » راد   » هرابرد هک  اجنآ  ریقش » کب  موعن   » هتشون نادوس ، خیرات  رد 
تخادرپ نیفیرش - نیمرح  ءانثتسا  هب  يدحا - هب  هیزج »  » هاگ چیه  دندرکیم و  تموکح  نیمز  يور  ياهتلود  ریاس  زا  لقتسم  نایروغ ، »

رپ هک  یلاح  رد  دندمآیم و  رـصم  يوس  هب  ادـتبا  دوخ ، ياههنیدـقن  الاک و  هارمه  هب  لمحم ، ناوراک  تأیه  رد  هلاس  همه  نانیا  درکیمن .
هناوتشپ شورف ، نیا  ياههنیدقن  دندناسریم و  شورف  هب  اجنآ  رد  دندوب ، هدروآ  هارمه  هب  ار  ناشروشک  تاریخ  ریاس  غمـص و  ناگدنرپ و 

تکرح هب  نیفیرـش  نیمرح  يوس  هب  یناوراک  تروص  هب  يرـصم  نایجاح  ریاس  هارمه  هب  سپـس  دـمآیم . رامـش  هب  زین  نانآ  لمحم  یلام 
«. دندمآیمرد

درکیم و تکرح  ناوراک  نیا  شیپاشیپ  رد  زین  ردلا » ةرجش   » لمحم ماگنه  نیا  رد 

. دندیمانیم ناهبس »  » ار دیشرلا  نبا  لمحم  ریما  - 1
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نیا هب  يرتشیب  هجوت  تیانع و  مک  مک  دومنیم و  لمح  دوب ، هدیدرگ  نیزم  اهنییزت  نیرتابیز  هب  هک  ياهواجک  رد  ار  ادـخ  هناخ  يایادـه 
یتنس زین ، رصم  ناهاشداپ  دزن  رد  یتح  هک  دیسر  اج  نادب  تیعضو  نیا  دندوزفا و  نآ  هب  ار  یناوارف  مشح  مدخ و  هک  يروط  هب  دش  هیضق 
هدرپ ینیگنـس  هک  اجنآ  ات  دـندادیم  شیازفا  رگید  لاس  هب  تبـسن  لاـس  ره  ار  نآ  شیارآ  نییزت و  اـهنآ  هک  يروط  هب  دـمآیم ، رامـش  هب 

هب زین  ینونک  لمحم  هدرپ  ! ) دنک لمح  دوخ  اب  ار  نآ  زا  ریغ  يرگید  يالاک  تسناوتیمن  مه  لمحم  لماح  رتش  هک  دیسر  يدح  هب  لمحم 
ییاهقودنص رد  دیدرگیم  لاسرا  هک  ییایاده  سپ ، نآ  زا  هک  نیا  اما  و  تسا ) راطنق (1)  دودح 14  رد  نآ ، هواجک  بوچ  راهچ  هارمه 

. تسا هدوب  تهج  نیمه  هب  زین  دیدرگیم  لمح  ناوراک  نارتش  ریاس  اب  دشیم و  هداد  رارق 
. تسا هدنام  راگدای  هب  نونک  ات  نایبویا  تلود  نارود  زا  مسر  نیا  ددرگیم ؛ اپرب  یهوکشاب  نشج  رصم ، زا  لمحم  جورخ  زور  رد 

ناهارمه و لمحم ، نارادساپ  هدایپ ، هراوس و  نازابرـس  هک  يروط  هب  دـیآیم ، رامـش  هب  ییاشامت  زور  هرهاق  رد  زین  نونکا  مه  نشج ، نیا 
ًابلاغ هدـش و  نییعت  هنالاس  ویدـخ  بانج  يوس  زا  هک  جاحلا - ریما  ناوراک ، شیپاشیپ  نادـنبراب و  اهیچکروبنز و  زا  اهنآ ، نارازگتمدـخ 

. دنیامنیم تکرح  ددرگیم - باختنا  یشترا  ياهاشاپ  زا  مه 
بانج سولج  هاگیاج  هک  ییوکـس - يوس  هب  هعلق  نادـیم  فارطا  رد  صاـخ ، یتنـس  لوسر  بادآ و  اـب  تکرح  زا  سپ  لـمحم  ناوراـک 

. دنکیم تکرح  دوب - نشج  زور  رد  تختیاپ ، ناگرزب  مالعا و  ياملع  ردقنارگ ، يارزو  زا  معا  ماقم  الاو  یتموکح  لاجر  ویدخ و 
سپـس دراپـسیم ؛ ویدخ  بانج  هب  ار  نآ  دـیآیم و  شیپ  دراد  تسد  هب  ار  لمحم  رتش  مامز  هک  یلاح  رد  هبعک ، هدرپ  رومأم  هطقن  نیا  رد 

. دننکیم کیلش  مه  اههناخپوت  ماگنه  نیا  رد  هک  دنکیم  جاحلا  ریما  میلست  ار  نآ  ویدخ 
رد تکرح و  جاحلا  ریما  نآ  همدقم  رد  لمحم و  رتش  نازابرس ، هیفوص ، زا  یناگرزب  هک  یلاح  رد  هتفای و  ماظن  تروص  هب  ناوراک  هاگ  نآ 

، لمحم همدخ  اهنآ  زا  دعب  رس  تشپ 

« مجرتم . » تسا مرگولیک   44 ربارب 93 / راطنق  ره  - 1
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يوس هب  ناوراک  نیا  دـنیآیمرد . تکرح  هب  یـشیارآ  نینچ  اب  یگمه  دنتـسه ، شیوخ  نارتش  رب  راوس  هک  یلاح  رد  اهلابط ، ناـنابراس و 

هتشذگ و رصنلا » باب   » و نیـساحن » «، » هیروغ  » زا سپـس  هدومن  روبع  دیوم  هزاورد  زا  دنکیم و  تکرح  رمحالا » برد   » سپـس و  رجحم » »
هیسابع رد  نانآ  يارب  هک  ياهژیو - ياهرداچ  نورد  هب  لمحم  ناهارمه  دوشیم و  قرفتم  هطقن  نیا  رد  ناوراک  دوشیم ؛ دراو  هیسابع »  » هب
دـصق كربت ، ناونع  هب  هک  یـسک  ره  ات  دوشیم  هداهن  طیحم  نآ  هنایم  رد  ماگنه  نیا  رد  لـمحم  دـنوشیم . دراو  تسا - هدـش  هتـشارفارب 

. دسرب دوخ  دوصقم  هب  دراد ، ار  نآ  ترایز 
ایهم هیـسابع »  » هاگتـسیا رد  روظنم  نیدـب  هک  ياهژیو - نگاو  رد  نآ  ياـههریخذ  لـیاسو و  ریاـس  هارمه  ار  لـمحم  زئوس ، هب  رفـس  زور  رد 

زا ریسم  نآ  زا  سپ  دننکیم  تکرح  هدج  يوس  هب  ایرد - هار  زا  اجنآ - زا  سپـس  زئوس و  يوس  هب  زاغآ  رد  دنراذگیم و  تسا - هدیدرگ 
. دنیامنیم تکرح  هکم  يوس  هب  یکشخ  هار 

نشج يدالیم  لاس 1910  ربماون  زور 10  رد  تکرح و  هیردنکـسا  يوس  هب  ادـتبا  نآ ، یماظتنا  يورین  لـمحم و  يرجه ، لاس 1328  رد 
. دندیدرگ رضاح  زین  ویدخ  ترضح  مسارم  نیا  رد  هک  دیدرگ  اپرب  اج  نآ  رد  یهوکشاب 

هب یعرف  هار  زا  ترایز  زا  سپ  درک و  تکرح  هرونم » هنیدـم   » يوس هب  اجنآ  زا  سپـس  و  افای »  » يوس هب  ایرد  هار  زا  سپـس  لمحم  ناوراک 
دراو هرهاق »  » هب نایاپ  رد  و  زئوس »  » يوس هب  هاگ  نآ  روط »  » و هدـج »  » يوس هب  جـح  هضیرف  ماـجنا  ناونع  هب  دـیدرگ و  راپـسهر  هکم  يوس 

. دیدرگ
، دشاب رتمک  نآ  یتخـس  جنر و  هک  راومه  یهار  هب  ار  لمحم  ناوراک  تکرح  ریـسم  هک  دراد  یناوارف  شـشوک  یعـس و  تلود  نونکا  مه 

. دهد رییغت 
: دوب هدرپ  ود  ياراد  يرصم  لمحم 

رد دشیم . هداد  رارق  لمحم  يور  یمـسر  مسارم  ماگنه  اهنت  هک  هدش ، يزود  رز  هدرپ  يرگید  دوب و  زبس  ياهچراپ  هک  هنازور  هدرپ  یکی 
نآ يور  رب  ار  هنازور  هدرپ  دنتـشاذگیم و  مالـسلا » باب   » و یبنلا » باب   » ناـیم ار  لـمحم  تشاد ، تماـقا  هکم  رد  ناوراـک  هک  ییاـهزور 

هب نوگانوگ  ياهداژن  زا  مدرم  هک  دوب  یهاگیاج  نامز  نیا  رد  ناکم  نیا  دندیناشوپیم .
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نآ رد  نانچمه  یمسر - تروص  هب  ناوراک  تکرح  نامز  يانثتسا  هب  لمحم - نیا  نوچ  دندرکیم ، ترایز  ار  نآ  دندمآیم و  نآ  يوس 

ای یعرف  ای  یناطلـس  هار  ریـسم  زا  یکـشخ  هار  هلیـسو  هب  هاگ  هرونم ،» هنیدـم   » يوس هب  لمحم  ناوراک  تکرح  ماـگنه  تشاد . رارق  ناـکم 
زا یهاگ  نینچمه  دشیم . دراو  هنیدم »  » هب یکـشخ  هار  هلیـسو  هب  اج  نآ  زا  و  عبنی »  » هب هدـج »  » زا ایرد  هار  زا  هک  نیا  ای  تفریم و  یقرش 

« هرونم هنیدم   » هب نهآ  هار  هلیسو  هب  زین  هطقن  نآ  زا  تفریم و  الع »  » هاگتـسیا هب  اج  نآ  زا  سپـس  و  هجو »  » رهـش هب  یکـشخ  هار  زا  عبنی » »
ناوارف و ياههتساوخ  تهج  هب  عبنی و  هکم و  ریـسم  رد  یکـشخ  هار  بارعا  تیذا  رازآ و  تلع  هب  لمحم  ناوراک  نونکا  مه  دشیم . دراو 

. دناسریم هرونم  هنیدم  هب  ار  دوخ  قیرط  نیا  زا  هدرک و  باختنا  ار  ریخا  هار  رتشیب ، يرمتسم  تفایرد 
هظحل رد  دوشیم و  دراو  رهـش  نادب  هیربنعلا » باب   » زا لمحم  هدیدرگ و  اپرب  یهوکـشاب  نشج  هرونم ،» هنیدـم   » هب لمحم  یکیدزن  ماگنه 

. ددرگیم کیلش  پوت  هلولگ  کی  تسیب و  رهش ، هب  دورو 
زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ماـقم  هب  مارتحا  ساـپ  هب  ناوراـک ، دارفا  یماـمت  دـسریم ، يرـصملا » باـب   » هب ناوراـک  هک  یماـگنه 

باب  » هب هک  هاگ  نآ  دـندرگیم . راپـسهر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مرح  يوس  هب  هداـیپ  ياـپ  اـب  دـنیآیم و  نییاـپ  شیوخ  ياـهبکرم 
ياضف رد  سپـس  دربیم و  الاب  رد  هلپ  رب  ار  نآ  دریگیم و  تسد  هب  ار  لمحم  رتش  مامز  دـیآیم و  شیپ  مرح  گرزب  دنـسریم ، مالـسلا »

ربنم برغ  رد  هک  مرح - رد  شاهژیو  هاگیاج  هب  دوشیم و  هتـشادرب  رتش  يور  زا  لمحم  ماگنه ، نیا  رد  دـناشنیم . نیمز  هب  اجنآ  هدرتسگ 
نیزگیاج ار  زبس  هدرپ  دنرادیمرب و  نآ  يور  زا  ار  هدش  يزود  رز  هدرپ  سپس  دوشیم . هداد  رارق  نیمز  رب  دوشیم و  هدرب  تسا - فیرش 

سابل نیا  - ) دـننکیم نت  هب  ار  هفیرـش  هرجح  نارازگتمدـخ  سابل  هظحل  نیا  رد  یگمه  وا  هارمه  نیمدختـسم  جاحلا و  ریما  دـننکیم . نآ 
باب  » زا ار  لمحم  هدرپ  صاخ  یمارتحا  اـب  و  تسا -) هدـشیم  هتـسب  نآ  رب  زین  يدیفـس  دـنبرمک  هک  هدوب  يدیفـس  هداـبل  هماـمع و  لـماش 

. دنهدیم رارق  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ماقم  بناج  رَد  نآ  رانک  رد  ار  نآ  دنربیم و  فیرش  هرجح  نورد  هب  یماشلا »
دنامیم و یقاب  هدش  دای  لحم  رد  نانچمه  هنیدم ، زا  لمحم  جورخ  زور  ات  هدرپ  نیا 
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. دنهدیم رارق  لمحم  رب  ار  هدش  يزود  رز  هدرپ  هنیدم ، هب  نآ  دورو  زور  دننامه  جورخ ، زور  رد  سپس 

نیشناج ای  ویدخ و  بانج  روضح  اب  نشج  نیا  هک  دوشیم  اپرب  نآ  دورو  تبسانم  هب  یهوکـشاب  نشج  رـصم ، هب  لمحم  تشگزاب  ماگنه 
دوب هدیدرگ  جراخ  اج  نآ  زا  اًلبق  هک  یهار  نامه  زا  دوریم - هعلق  يوس  هب  هیـسابع »  » زا ناوراک  ماگنه  نیا  رد  سپ  ددرگیم . رازگرب  وا 

رومأم تسد  هب  دریگیم و  جاحلا  ریما  تسد  زا  ار  رتش  مامز  ویدـخ  بانج  دـسرب - تسا  ویدـخ  بانج  هاگیاج  هک  ییوکـس  هب  هک  نیا  ات 
. دسریم نایاپ  هب  نشج  تروص  نیا  هب  دننکیم و  کیلش  زین  اههناخپوت  هظحل  نیا  رد  دراپسیم  هدرپ  هدنزاس 

ضیوعت راـب  کـی  لاـس ، تسیب  ره  لـمحم ، یمـسر  هدرپ  دوشیم . هدرپـس  تعیدو  هب  هیلاـم  هرادا  هنازخ  رد  لـمحم  هدـش  يزود  رز  هدرپ 
. دشابیم يرصم  هینج  دصناپ  رازه و  رب  غلاب  نآ  هنیزه  هک  ددرگیم 

هداد رارق  رـصنلا » باـب   » رد يدعـس » سنوی   » ربـق راـنک  رد  تسا و  هدـش  هدیـشک  نآ  يور  لاـس  لوط  رد  هراومه  لـمحم ، زبـس  هدرپ  اـما 
. تسا هدربیم  رس  هب  لمحم  ناوراک  تمدخ  رد  شیوخ  یگدنز  نارود  لوط  رد  هدربمان  مراد  نامگ  دوشیم .

هنیدم هکم و  رد  ًالومعم  هک  ییاهيرمتسم  هارمه  هب  ار  دسریم  فرصم  هب  لمحم  تکرح  ماگنه  هب  هنالاس  هک  ییاههنیزه  تروص  کنیا 
: میناسریم امش  رظن  هب  دروآرب ، نیرخآ  قبط  دوشیم ، جرخ  ناوراک  يوس  زا  هرونم 

لمحم نادنمراک  جاحلا و  ریما  قوقح  هینج   1282
. بارعا قوقح  هینج   2511

. هرونم هنیدم  هکم و  فارشا  يرمتسم  قوقح و  هینج   1493
. هکم هیکت  قوقح  هینج   1961

هرونم هنیدم  هیکت  قوقح  هینج   1657
هنیدم هکم و  یلاها  قوقح  هینج   2879

فاـقوا يوـس  زا  زین  هیریخ و  یمدرم ، یـصوصخ ، فاـقوا  نیمرح ، فاـقوا  يوـس  زا  هناـیلاس  هک  هنیدـم  هکم و  يارب  قوـقح  هینج   3000
. ددرگیم هنیزه  هیلام  يویدخ و 
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. هنیدم هکم و  رد  هقدص  یفرصم  ياهمدنگ  تمیق  هینج   22500

. نیمرح ياهلیدنق  عمش و  تمیق  هینج   1629
. ءایشا لیبق  نیا  زا  اهفرظ و  اهرداچ و  تمیق  هینج   155

. نانابراس دزمتسد  يرحب و  يرب و  لقن  لمح و  هنیزه  هینج   4248
. ددرگیم لاسرا  فاقوا  ناوید  يوس  زا  نیفیرش  نیمرح  يارب  هنالاس  هک  اهنیا ) زج  و  اهریصح /(  نغور و  هنیزه  هینج   6420

. هقرفتم ياههنیزه  هینج   265
. لاس رد  هدش  جرخ  هنیزه  عومجم  هینج   50000

زا یمین  غلبم  نیا  هک  درک  دـیهاوخ  هظحالم  دـییامن ، هسیاـقم  تسا  هدروآ  جاـحلا » ۀـلفاق   » هراـبرد يزیرقم »  » هک هچنآ  اـب  ار  غلبم  نیا  رگا 
: هک تسا  هدمآ  فحتلا  ریاخذـلا و  باتک  رد  : » تسا هتفگ  يزیرقم  تسا . هدـشیم  جرخ  هراب  نیا  رد  نایمطاف  نارود  رد  هک  تسا  یغلبم 

تاجینیریـش رطع و  تمیق  نایم  نآ  زا  هک  تسا  هدوب  رانید  رازه  تسیب  دصکی و  ناوراک ، تکرح  ماگنه  هب  هلاس  همه  جح  مسوم  هنیزه 
نانابراس و دزمتـسد  تاقدـص و  اهجرخ و  هنیزه  زین  رانید و  رازه  لهچ  نیمرح  هب  یمازعا  تأیه  هنیزه  رانید و  رازه  هد  هلاس  ره  عمـش ، و 

نیا هک  تسا  هدوب  رانید  رازه  تصـش  نآ ، زا  ریغ  اههاچ و  رفح  جراخم  ناوراک و  همدـخ  جاـحلا و  ریما  نازابرـس و  زا  معا  نارازگتمدـخ 
يارب اههنیزه  هنوگ  نیا  دیـسر . رانید  رازه  تسیود  غلبم  هب  ماجنارـس  تفای و  شیازفا  لاـس  ره  رد  يروزاـب »  » ترازو نارود  رد  اـههنیزه 

«. تسا هتشادن  هقباس  اهتلود  اهتموکح و  زا  کی  چیه  رد  جح 
زا موس  هبتر  رد  لحم  ریما  ماقم  هک  اـجنآ  اـت  دـناهدوب  رادروخرب  هژیو  سب  یتبترم  ماـقم و  زا  هراومه  رـصم  تلود  دزن  لـمحم ، ناـهارمه 

هبتر نیا  هک  تسا  هدوب  زین  رادناتسا ) مکاح /(  تسپ  دزمان  لمحم ، ناوراک  ریما  کیلامم ، نارود  رد  دمآیم و  رامـش  هب  یتلود  ياهماقم 
یتیصخش برقم و  یماقم  ياراد  صخـش  نیا  تسا . هدمآیم  رامـش  هب  ناطلـس  یلاو و  زا  سپ  یتلود  ياهماقم  نیرتمهم  زا  یکی  ماقم  و 

الاو و یماقم  زا  جاحلا  ریما  دـیدرگیم . رداص  ناطلـس  هفیلخ و  نامرف  هب  ماـقم ، نیا  رد  وا  تیلوت  رمعلا و  ماداـم  وا  قوقح  هک  دوب  مرتحم 
يو روتسد  هب  هک  داتفایم  قافتا  رایسب  دوب ، رادروخرب  زاجح  نیمزرس  رد  ذفان  ینخس 
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هب هک  دنتشاد  ششوک  یعس و  لمحم  نشج  هرابرد  اجنآ  ات  رصم  ناهاشداپ  دندیدرگیم . لزع  نانآ  ای  تفر و  نایم  زا  هکم  يارما  تیلوت 

ناریما دنسوبب . ار  لمحم  رتش  ّمس  لابقتسا ، ماگنه  هب  دیاب  هک  دندوب  هداد  روتـسد  درکیم ، روبع  اهنآ  زا  لمحم  هک  ییاهرهـش  نایلاو  همه 
. تشاد فاعم  راک  نیا  زا  ار  نانآ  صمقج »  » ناطلس هک  نیا  ات  دندیسوبیم  ار  لمحم  رتش  ّمس  زین  هکم 

ماقم و زا  راید  نیا  رد  لمحم ، ناوراک  تعجارم  ات  تکرح  تدـم  لوط  مامت  رد  لیعامـسا »  » نارود ات  نآ ، يرازگرب  تیفیک  نشج و  نیا 
. دوب رادروخرب  هوکشاب  سب  یتبترم 

هـس تدم  هب  هک  دـندرکیم  ایهم  رکـش  اب  یتبرـش  زا  گرزب  ياهضوح  رد  رـصم ، هب  لمحم  ناوراک  تشگزاب  ماگنه  رد  نارود ، نآ  رد 
رامـش هـب  نـهک  یمیدـق و  سب  یتنـس  نـیا  دـندادیم و  رارق  مدرم  راـیتخا  رد  هوکـش  اـب  ینـشج  رد  ترـسم  یلاحـشوخ و  اـب  زور  هناـبش 

مدخ زا  يرایسب  نافارص ، صوصخم و  ياهیشنم  اهراد ، هنازخ  جاحلا ، ریما  نارازگتمدخ  نتـشاد  هارمه  رب  هوالع  لمحم  ناوراک  . دمآیم
ياهتیلوئـسم زا  یکی  تشاد . دوخ  هارمه  هب  زین  ار  نایاقـس  اهدنب و  رداچ  اهراکتمدـخ ، اهراجن ، نالابط ، نانابراس ، نادـنب ، راب  مشح ، و 

عیزوـت میـسقت و  تیلوئـسم  صخـش  نیا  تشاد ؛ دوـخ  رب  ار  تاجینیریـش » هماـج و  نیما   » ماـن هک  دوـب  ياهفیظو  لـمحم ، ناوراـک  رگید 
رد يدقن  تروص  هب  هنیزه  نیا  نونکا  مه  هک  دـشیم  لاسرا  برع  ناگرزب  يارب  هک  دوب  رادهدـهع  ار  ییاههماج  كاشوپ و  تاجینیرش 

فالخ رب  يرورـض - دراوم  رد  هک  دوب  ناوراک  هارمه  هریخذ  رومأـم  ناونع  هب  يدـنمراک  نینچمه  دوشیم . هداد  رارق  شناـبحاص  راـیتخا 
. دومنیم میـسقت  ترورـض  ناونع  هب  نایجاح  نایم  رد  دیـسریم  رظن  هب  ررقم  هیمهـس  رب  دازاـم  هک  ار  ياهیمهـس  ناوراـک - هژیو  تاررقم 
رب ار   (1) ططقلاوبا »  » مان هک  يرگید  صخـش  دـنتفگیم و  ناـنابرتش  گرزب  ار  يو  هک  دوب ، لـمحم  هارمه  زین  يرگید  صخـش  نینچمه 

ياـمنهار وا  زا  سپ  درکیم و  تـکرح  ناوراــک  همدــقم  رد  دوـب و  اــهیمظنیب  هدــننک  مـیظنت  ناوـنع  هـب  رگید  يدرف  تـشاد و  دوـخ 
ار لمحم  زاین  دروم  ياهرتش  هک  دوب  نآ  لوا  صخش  تیلوئسم  تشاد . رارق  ناراکتمدخ 

اههبرگ بحاص  - 1
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ریسم رد  ار  ناوراک  تکرح  رب  تراظن  یناوراک ، تأیه  رد  دشیم و  رگید  يرتش  رب  راوس  لمحم ، رتش  رس  تشپ  رد  درکیم و  يرادیرخ 

هب یکـشخ  هار  زا  ناوراک  تکرح  ریـسم  لوط  رد  ار  اههبرگ  هیذغت  تیلوئـسم  هک  دنیوگ  ار  یـسک  یمود  اما  تشاد . هدهع  هب  هدش  نییعت 
تیلوئسم تقیقح  رد  دنداد و  رییغت  تروص  نیدب  ار  نآ  سپـس  هدوب  ناونع  نیا  هب  درف  نیا  مان  زاغآ  رد  هک : دناهتفگ  تسا ؛ هتـشاد  هدهع 

« ردـلا ةرجـش   » جـح نارود  زا  تیلوئـسم  نیا  هک  دوشیم  هتفگ  تسا . هدرکیم  تکرح  شیپاشیپ  رد  هک  تسا  هدوب  ناوراک  ییاـمنهار  وا 
، هورگ نیا  مهم ، ینامرف  يارجا  ماگنه  هب  هک  تسا  نادنبراب  و  اهیچکروبنز ) ییانـشور /(  نارگراک  سییر  یموس  تسا . هدیدرگ  عورش 

هدـهع هب  ناوراک  هار  نیح  رد  ار  ناتـسدگنت  نارامیب و  تیلوئـسم  یمراهچ  دـنروآیم . يور  وا  هب  ناوارف ، يادـص  ورـس  اـب  مظن و  نودـب 
. تشاد

رصم نایاورنامرف  هلیسو  هب  رگید  یخرب  تفالخ و  تنطلس و  ماقم  يوس  زا  یخرب  هک  ياهژیو - ياهنامرف  هلیـسو  هب  هدش  دای  دارفا  یمامت 
هدش میظنت  میدق  نارود  زا  یتموکح  رتافد  رد  هک  دندوب  ياهدش  نییعت  ياهقوقح  ياراد  هورگ  نیا  دـندیدرگیم . نییعت  دـشیم - رداص 

زین يراد  هنازخ  یلام و  نیما  هفیظو  ًاریخا  هک  نانچمه  تسین ، يزاین  نانآ  زا  رایـسب  هب  رگید  لمحم ، ناوراـک  رفـس  رد  نونکا  مه  هک  دوب 
. دریگیم هدهع  هب  ار  مهم  نیا  تیلوئسم  هیلام  هرادا  ياهیشنم  زا  یصخش  هدش و  هتشادرب  نایم  زا 

ماـن هب  یخیـش  رازم  راـنک  رد  قـالوب  ماـن  هب  یهاـگتحارتسا  ياراد  نارتش  هک  دوب  رتـش  تسیب  ياراد  تیرومأـم  نیا  رد  لـمحم  ناوراـک 
درکیم و يرادـیرخ  ینابرق  تهج  هلاس  همه  ار  يرگید  رتش  هدـش ، داـی  نارتش  رب  هفاـضا  میدـق  ناـمز  رد  تلود  دـندوب . دیعـس » يدیـس  »

راب یگمه - دوب  راوس  نآ  يور  رب  نانابرتش  گرزب  هک  یلاح  رد  دـندروآیم و  ار  هدـش  دای  رتش  جـح ، ناوراک  تکرح  زا  شیپ  نانابرتش 
رد دندرکیم و  تکرح  یناوارف  ياغوغ  ادص و  رس و  اب  نانیرفآ - يداش  هورگ  نانآ و  شیپاشیپ  رد  نالابط  هورگ  اهیچکروبنز و  نادنب ،

، هواجک نیرومأم  دندرکیم . ینابرق  اجنآ  رد  ار  رتش  هدـمآ و  دیعـس » يدیـس   » رازم رد  سپـس  دـندمآیمرد . شدرگ  هب  هرهاق  ياهنابایخ 
ار هدنام  یقاب  عبر  سنوی  خیش  نارکون  موس و  عبر  دیعس  خیش  هاگراب  نارکون  ار و  شرگید  عبر  نانابرتش  ار و  نآ  تشوگ  زا  مراهچ  کی 

ناونع هب  ار  هدش  ینابرق  رتش  تشوگ  هدش  دای  دارفا  لاح  نیا  رد  دنهدیم . صاصتخا  دوخ  هب 
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! تسا دیفم  ریساوب  نامرد  تهج  نآ  یبرچ  تسا و  درد  ره  يارب  ینامرد  تشوگ  نیا  هک  دندرکیم  اعدا  دنتخورفیم و  مدرم  هب  كربت 
نآ زا  شیپ  دندشیم و  روهلمح  رتش  يوس  هب  مدرم  زا  نیرـضاح  دـندزیم ، نیمز  هب  نتـشک  دـصق  هب  ار  رتش  هک  یماگنه  تهج  نیمه  هب 

هزادـنا هب  صخـش  ره  دـندرکیم و  تمـسق  تمـسق  ار  رتش  دنتـشاد ، تسد  رد  هک  ياهدـنرب  لیاسو  اب  دـنیامن ، لـماک  حـبذ  ار  ناویح  هک 
ساـسایب و داـقتعا  رثا  رب  هلحرم - نیا  رد  هک  یکاـنلوه  ثداوح  رایـسب  هچ  دـندرکیم و  بحاـصت  ار  نآ  تشوـگ  زا  يرادـقم  شتردـق 

! تسویپیمن عوقو  هب  نانآ - یلاخوت 
ار نآ  هنیزه  دورب و  نایم  زا  دنـسپان  تداع  نیا  هک  دنداد  نامرف  دندیدرگ  هاگآ  بلطم  نیا  رب  ویدخ  بانج  هک  یماگنه  روظنم ، نیمه  هب 

. دنادرگ بیصن  ناشیا  هب  ار  تیناسنا  نید و  زا  ییوکین  شاداپ  دنوادخ  دنهد . رارق  عفن  يذ  دارفا  رایتخا  رد 

مرح نارتوبک 

ار نآ  ياـهقاط  ذـفانم و  مارحلا و  دجـسم  حطـس  یماـمت  دنروهـشم ، هدـش » تظاـفح  نارتوبک   » اـی یمحلا » ماـمح   » هب هک  مرح  نارتوـبک 
هب مرح ؛ نحص  فلتخم  ياهتمسق  رد  هورگ ، هورگ  هتخاس و  هنایـشآ  دوخ  يارب  مارحلا  دجـسم  ِياج  ياج  رد  نارتوبک  نیا  دناهتفرگربرد .

یلحم نآ  رانک  رد  دـنراد و  بآ  ندیـشون  يارب  ضوح  تروص  هب  ياهژیو  هاگیاج  اهنآ  دـنیآیم . درگ  مه  رانک  یقرـش ، تمـس  رد  هژیو 
. دوشیم هدیشاپ  یصوصخ  فاقوا  يوس  زا  بترم  تروص  هب  هک  مدنگ  ياههناد  يارب  دناهتخاس 

هب نارئاز ، نایجاح و  هب  ار  مدنگ  هناد  زا  رپ  ییاهفرظ  ریقف  نانز  زا  يرایـسب  دادعت  هتـشاد و  رارق  دجـسم  یبرغ  تمـس  رد  رتشیپ  ناکم  نیا 
مدرم رس  رب  نتسشن  زا  هک  یگناخ ، مرگنوخ و  نارتوبک  نیا  هکنیا  ات  دنتخورفیم ، نارتوبک  هوبنا  ِصوصخم  هاگیاج  رد  نآ  ندیـشاپ  دصق 

. دنسانشیمن ار  يراک  مدرم  اب  نتفرگ  سنا  فطل و  ندروخ و  زج  دوخ  یگدنز  زا  تاناویح  نیا  دنک ؛ هدافتسا  دننکیمن ! غیرد  زین 
یخرب هک  اجنآ  ات  دـنرادروخرب . لماک  تینما  زا  مرح ، نورد  ِتاـناویح  یماـمت  هکلب  درادـن  نارتوبک  هب  صاـصتخا  اـهنت  یگژیو  نیا  هتبلا 

ساپ هب  زین  ار  مرح  برقع  ای  رام  نتشک 
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. دننادیمن زیاج  هناخ  نیا  میرکت  مارتحا و 

هکنآ یندینش  بلطم  دشاب . ناشتنوشخ  یمک  اهنآ و  سنا  تّدش  ّتلع  هب  اهنت  مرح ، رد  تاناویح  همه  نایم  زا  نارتوبک  دوجو  مراد  نامگ 
! دتفایم قافتا  بلطم  نیا  تردن  هب  دنریگیم و  رارق  هبعک  يور  رب  رتمک  ناشرامشیب ، دادعت  دوجو  اب  مرح  نارتوبک  دوشیم : هتفگ 

مارحلا دجسم  نارتوبک 
زا يرایـسب  دادـعت  دـنیوگیم . نارتوبک  هاـچ  اـی  ماـمحلا » رئب   » ار نآ  هک  تسا  یهاـچ  سیبـق » وبا   » هوـک ریز  رد  هکم و  یقرـش  تمـس  رد 

. دننکیم زاورپ  دنهاوخب  هک  ياهطقن  ره  هب  بآ  ندیشون  زا  سپ  مامت ، يدازآ  اب  دنیآیم و  مهدرگ  لحم  نیا  رد  نارتوبک 
هب نارتوبک ، نیا  هب  مارتـحا  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچمه  ددرگیمرب . تیلهاـج  نارود  هب  هک  مراد  ناـمگ  تسا ، یمیدـق  رایـسب  هاـچ  نیا 

. نآ زا  سپ  ای  دشاب و  مالسا  زا  شیپ  هچ  لاح  هدوب  هناخ  يارب  یمارتحا  تروص  ره  رد  ددرگیم . زارد  سب  ینارود 
مارتحا و بجوم  دوخ  دوب ، هتخاس  هنایشآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راغ  رد  رب  هک  دنتسه  يرتوبک  لسن  زا  مرح  نارتوبک  هک  نخس  نیا  و 

. تسا نانآ  هب  تبسن  يرتشیب  میرکت 
هک ارچ  تسا ؛ هدوب  تداع  میدق  زا  هکلب  دناهدوبن  مارتحا  دروم  اجنیا  رد  اهنت  نارتوبک 
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ندـمآ دوجو  هب  يارب  ناـنآ  هب  ناگدـنهد  تراـشب  نیتـسخن  نارتوبک ، اریز  دـناهداد . رارق  لـیلجت  مارتـحا و  دروم  ار  ناـنآ  حوـن  نادـنزرف 

نانآ يارب  نارتوبک  هک  تسا  تهجنادب  نیا  تسا و  شتـسرپ  هب  کیدزن  نایحیـسم  نایم  رد  مارتحا  نیا  دندوب . نافوط  نارود  رد  یکـشخ 
دمآ يرتوبک  دندادیم ، لسغ  ندرادور »  » رد یکدوک  رد  ار  حیسم  ترضح  هک  یماگنه  نآ  دنیوگیم  نانآ  تسا . سدقلا  حور  ماقم  رد 
امش دنشکیم . ریوصت  هب  ناشیبهذم  نکاما  رد  دوخ  ياهاسیلک  رد  ار  نارتوبک  نایحیسم  روظنم ، نیمه  هب  تسـشن و  شترـضح  رـس  رب  و 

ياهاسیلک یخرب  شیرتا و  اـیلاتیا و  ياـهاسیلک  رد  هژیو  هب  اـپورا ، رد  موق  نیا  ياـهاسیلک  رد  يدازآ ، تیاـهن  رد  ار  يرامـشیب  نارتوبک 
هنال و اهکراپ  یمومع و  ياـهنابایخ  ناـتخرد  يور  رب  اـهورهدایپ و  اـهنابایخ و  اـهاسیلک و  ياـج  ياـج  رد  هک  يروط  هب  دـینیبیم ، هسنارف 

اهناسنا يوس  زا  هکنآ  نودب  دنراد  دوجو  ياهطقن  ره  رد  هک  دینیبیم  ار  يرایسب  نارتوبک  دینک  رفـس  مُر  ای  نیو  هب  رگا  دناهتخاس . هنایـشآ 
. دنریگ رارق  تیذا  رازآ و  دروم 

هب يراصنا » بویا  وبا   » دجـسم و  دـیزیاب »  » دجـسم رد  هژیو  هب  ار  نارتوبک  تسا و  اجرباپ  نانچمه  هینطنطسق (1)  رهـش  رد  داقتعا  نیا  ریثأت 
نیمه هب  دناهدومن . مارح  ار  اهنآ  حبذ  هدرک و  هغلابم  نانآ  مارتحا  رد  لوبناتسا )  ) هناتـسآ مدرم  هک  اجنآ  ات  دینکیم . هظحالم  هوبنا  تروص 

. دننکیمن هدافتسا  نآ  تشوگ  زا  يدوهی - یحیسم و  هچ  ناملسم و  هچ  رهش - نیا  مدرم  زا  کیچیه  تهج 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتوبک ، نیا  هدش ، هتفگ   ) تسا راغ  رتوبک  لسن  زا  هناتسآ  نارتوبک  دندقتعم  راید  نیا  ناناملسم  هک  دنیوگ 

هکناـنچمه دـشاب  هتـشاد  یحیحـص  كردـم  دـناوتیمن  بلطم  نیا  تسا .) هتخاـسیم  ربخ  اـب  دـندادیم ، ماـجنا  نیکرـشم  هک  هچنآ  زا  ار 
. دشاب شریذپ  دروم  دناوتیمن  زین  هدش  دای  رتوبک  هلیسو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  یناسرربخ 

ار مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ربخ  رتوبک ، نیا  هک  دننکیم  اعدا  و  دنراد . مرح  نارتوبک  هب  تبـسن  ار  ياهدیقع  نینچ  یناریا  نایعیش 
. تسا هدناسر  هرونم  هنیدم  نادرم  هب 

، دناهدرکیم فشک  ار  دوخ  سناش  نارتوبک ، نیا  هلیسو  هب  نهک  سب  ینارود  زا  ناینیچ 

«. مجرتم . » ینونک لوبناتسا  - 1
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رد هکیلاح  رد  و  دـنهدیم ، رارق  ینیـس  رد  ار  يرتوبک  نانآ  دـنهدیم . ماجنا  هنارعم  ياهنابایخ  رد  نایمور  زا  یخرب  زین  نونکا  هکناـنچمه 

، دوخ كون  هلیـسو  هب  رتوبک  نیا  سپ  دناهتـشون . ار  رـش  ریخ و  زا  يربخ  قاروا  نیا  نایم  رد  هک  دنراذگیم  ياهدش  ات  قاروا  نآ ، فارطا 
pok- oko- « ) نپ وک - كاپ - ، » نارتوبک نیا  هب  دوشیم . هتفرگ  رظن  رد  صخـش  لاف  ناونع  هب  درادیمرب و  ار  هدـش  اـت  قاروا  زا  یکی 

. تسا دیفس  گرب  رتوبک  يانعم  هب  هک  دوشیم  هتفگ  ( pin
هب ار  رتوبک  اهیروشآ  اهینانوی و  نایقینیف و  دـمآیم . رامـش  هب  ( Astartc  ) تروتـشا ههلا  يارب  سدـقم  ناویح  نامه  اهیماس  دزن  رتوبک 

. دندرمشیم سّدقم  ناگراتس  نامسآ و  دامن  ناونع 
رانک رد  هبعک  نورد  رد  ار  رتوبک  همسجم  ّتلع  نیمه  هب  دشاب . هدیسر  نانادب  هب  هار  نیا  زا  مارتحا  نیا  تیلهاج  برع  دزن  هک  مراد  نامگ 

. دندوب هداد  رارق  لبُه »  » همسجم
: تسا هدش  تیاور  هبیش  رتخد  هیفص  زا  ماشه » نبا  هریس   » رد

هبعک ِرد  داد  روتسد  دناوخارف و  ار  هحلط » نب  نامثع   » داد ماجنا  ار  هناخ  فاوط  هکم ، حتف  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه 
هب هتسکش و  ارنآ  شیوخ  تسد  هب  سپ  دنتفای  نآ  رد  ار  یبوچ  رتوبک  زا  ياهمسجم  دنتفر  نآ  نورد  هب  ترـضح  هک  یماگنه  دیاشگب ، ار 

. دنتخادنا رود 
رظنفرـص ناشـششوپ  یگزیکاپ  ناشتروص و  ییابیز  و  ناشعون ، رد  نانآ  سنا  رتوبک و  نیا  یلکـش  تفاـطل  تفارظ و  زا  هک  یتروص  رد 

یگدنز سرد  اهنآ  زا  هک  يروط  هب  دناهدوب ، یـسح  تقفـش  محر و  یقیقح و  تبحم  هدنهد  ناشن  دوخ  هداوناخ  رد  ناگدـنرپ  نیا  مینک ،
. میزومآیم

تیلوؤسم زا  هاگ  ره  هک  يروط  هب  مینیبیم ، هناّدـجم  ریبدـتاب و  رایـسب  یگداوناخ  یگدـنز  رد  ار  نارتوبک  نیا  هداـم  اـب  رن  سنج  دروخرب 
دننکیم و هقناعم  هقـشاعم و  دـنربیم و  ورف  رگیدـکی  ندرگ  رد  رـس  هدراذـگ ، ییوشانز  یگدـنز  يوس  هبور  دـنوش  غراف  دوخ  یعامتجا 

. دنوش عمج  مه  اب  هرابود  هکنآ  رگم  دندرگیمن  ادج  مه  زا  نانیا  دنوشیمن . ادج  رگیدکی  زا  هاگچیه 
. دوشیمن هدید  زگره  عون  نیا  زا  ریغ  یجوز  رد  اهنآ  هنارگهوشع  هویش  ابیز و  ششوپ 

نانآ دوشیمن . شومارف  هاگچیه  هک  دناهدرک  یتمدخ  ّتیناسنا  هب  نایم  نیا  رد  نارتوبک 
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هدـهع رب  نوگانوگ  ماوقا  نایم  رد  ار  یناسرکیپ  فارگلت  تیلوؤسم  مهدزون  نرق  ياههمین  ات  مالـسلا  هیلع  حیـسم  زا  شیپ  متـشه  نرق  زا 

هب فشک  نیا  زا  یمیظع  هرهب  کشیب  هک  دـندرک  عارتخا  ار  یقرب  فارگلت  يدالیم  لاس 1844  رد  نوستاو  سروم و  هکنیا  ات  دناهتـشاد .
نکیل تخاس  رشتنم  تعرس  هب  ار  نآ  دوب و  يرـشب  ندمت  تفرـشیپ  ياههنیمز  زا  یکی  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  و  دروآ . ور  ّتیناسنا  يایند 

!؟ دراپس یشومارف  هب  ام  ناهذا  رد  ار  ناسرکیپ  رتوبک  نآ  ياهششوک  دناوتیم  ایآ  اهيروهرهب  نیا  یمامت  مییوگیم  اجنیا  رد 
هب يو  دـیزگرب . ناـسرکیپ  ناوـنع  هب  ار  يرتوـبک  ناـنوی ) ریازج  زا   ) نیچ وأ  هریزج  زا  يدرم  راـب  نیلّوا  مییوـگیم  رتـشیب  عـالطا  تهج 

نایم رد  هک  ياهنایـشآ  زا  ار  يرتوبک  دـمآ و  نتآ  هب  حیـسم  ترـضح  دـالیم  زا  شیپ  لاس 776  رد  کیپملا ، ياهیزاب  رد  تکرـش  ماـگنه 
. تفای تسد  يرترب  هب  اهیزاب  رد  هک  یماگنه  درب . هارمه  هب  دوخ  اب  دوب  شیوخ  ياههجوج 

نآ زا  دندش . هاگآ  اهیزاب  رد  درم  نآ  تیقفوم  زا  وا  هداوناخ  بیترت  نیدب  تشگزاب و  شیوخ  هنایشآ  هب  رتوبک  تخاس . اهر  ار  رتوبک  نآ 
ناـیبّویا و نارود  رد  هژیو  هب  نایرـصم ، دـندرک . هدافتـسا  ناوـیح  نـیا  زا  یناـسرکیپ  رد  نایرـصم  اـهبرع و  اـهیمور و  ناـینانوی و  سپ 
ره دوب . کیدزن  يرگید  هب  کی  ره  هک  دـنتخاس  رتوبک  هناخ  ییوس  ره  رد  نانآ  دـندوب . شیوخ  ياهکیپ  يارب  ياهرادا  ياراد  ناـیمطاف 

دنتشاذگیم و وا  لابود  نایم  رد  ار  همان  سپ  دنتشاد  تمـس  نآ  زا  يرتوبک  دوخ  دزن  رد  دنتـسرفب ، ار  یکیپ  هک  دندومنیم  نآ  دصق  هاگ 
. دندرکیم اهر  نامسآ  رد  ار  وا 

نایگنرف هک  ياهرصاحم  رد  اریز  دنداتسرفیم ؛ رتوبک  ود  هلیـسو  هب  دندرکیم و  تشاددای  همان  ود  رد  ار  يربخ  هراومه  نانآ  روظنم  نیدب 
. دندروآ لمع  هب  اکع »  » رهش زا 

زا رتوبک  نیا  نکیل  دندرک  لاسرا  یبویا » نیدلا  حالـص   » يوس هب  ناسرکیپ  رتوبک  هلیـسو  هب  ار  ياهمان  هتفرگ  رارق  راصح  رد  ناناملـسم 
فرط فعـض  طاقن  زا  نمـشد  نایرکـشل  هجیتن  رد  داتفا  نیمز  رب  دش و  یمخز  تفرگ و  رارق  بیقعت  دروم  يرگید  يراکـش  رتوبک  يوس 

. دندیدرگ هاگآ  لباقم 
هب هروصنملا »  » يوس هب  دش  دراو  طایمد »  » هب شیوخ  رکـشل  اب  يدالیم  لاس 1270  رد  هسنارف  هاشداپ  مهن » سیئول   » هک یماـگنه  نینچمه 

رصم هاشداپ  لماک » کلم   » دنار شیپ 
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. دیدرگ نانآ  يورشیپ  عنام  داد و  تکرح  يوس  نادب  ار  دوخ  نایرکشل  سپ  درک ، تفایرد  ناسرکیپ  رتوبک  زا  ار  نآ  ربخ 

نایهاپس تسد  هب  سیئول  هجیتن  رد  دندیدرگ و  رام  رات و  دندروخ و  تسکـش  هروصنم »  » یکیدزن رد  مهن » سیئول   » نایهاپـس لاح  نیا  رد 
دوخ هار  رد  سیئول  دینادرگ . اهر  نادنز  زا  ار  هدربمان  رصم  هاشداپ  دیدرگ و  رارقرب  حلـص  نانآ  نایم  هاگنآ  دش ، ینادنز  ریـسا و  ناملـسم 

: دناهدورس نینچ  نیا  وا  نایهارمه  تشذگرد . سنوت  هب 
حیحص لاقم  یف  سیول  سبح  اورکنأ  نإ  سیسنرفلل و  لق 

حیبص یشاوطلاو  قاب  دیقلا  اهلاح و  یلع  نامقل  نبا  راد 
هک يروط  هب  دراد ، یگنـسرگ  رب  یناوارف  لّمحت  دـنکیم و  یط  تعاـس  کـی  رد  رتمولیک  داتـشه  اـت  داـتفه  دوخ  زاورپ  ماـگنه  هب  رتوبک 

. درادن یتمواقم  هنوگچیه  یگنشت  ربارب  رد  نکیل  دنک . يرپس  اذغ  نودب  دناوتیم  ار  زور  نیدنچ 
رد ار  شقن  نیرتشیب  يدـالیم ، لاس 1870 و 1871  ود  هلـصاف  رد  ناملآ ، يوس  زا  سیراپ  ندـش  هرـصاحم  ماگنه  هب  ناسرکیپ  نارتوبک 

. دندرک افیا  نآ  تختیاپ  هسنارف و  تکلمم  نایم  طابترا 
اریز دنتـشادن ؛ ار  يرتوبک  رازآ  دیـص و  قح  نادایـص  زا  کیچیه  نآ ، هجیتن  رد  هک  دـندرک  عضو  ار  ینوناق  اـهتموکح ، نیا  هک  اـجنآ  اـت 

. دناسر ماجنا  هب  ار  دوخ  هفیظو  شمارآ  لامک  اب  دناوتب  هتشاد و  هارمه  هب  ار  یکیپ  رتوبک ، نآ  هک  دوب  نکمم 
دصقم هب  هکنآ  زا  شیپ  نکیل  دومن . نارتوبک  هنوگ  نیا  ریثکت  تیبرت و  هنیمز  رد  یششوک  روظنم  نیمه  هب  رصم  یلاو  لوا » ياشاپ  سابع  »

شـشوکو یعـس  هتـساوخ ، نیا  ندـیناسر  ماجنا  هب  رد  هرهاق  ناگرزب  زا  یخرب  وا  زا  سپ  تفگ . کیبل  ار  قح  توعد  دوش ، لـیان  شیوخ 
یخرب دـندادن . جرخ  هب  تّمه  ناشنیمزرـس  نامـسآ  رد  نانآ  زاورپ  نارتوبک و  هنوگ  نیا  تیبرت  رد  تسیاـبیم  هک  ناـنچنآ  نکیل  دـندرک 

ات دنکیم  زاورپ  وا  اب  ردقنآ  دیامن ، دروخرب  ياهبیرغ  رتوبک  اب  هاگ  ره  هک  يروط  هب  دـناهداد  شزومآ  زاورپ  رد  ربص  هب  ار  نارتوبک  مدرم ،
نیا رد  هک  دنادرگیمرب  دوخ  هنایشآ  هب  ار  وا  نایاپ  رد  دیارگیم و  فعض  هب  وا  يورین  هکنیا 
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. دومن فیصوت  ناوتیمن  ار  رتوبک  بحاص  یلاحشوخ  تّرسم و  نازیم  ماگنه ،

. دندوب و ...  یقاشق » «، » رازغ «، » يربنع «، » قلبا «، » يزازق «، » رزرزم «، » یناحیر «، » يدنغزج : » دننام ینوگانوگ  ياهمان  ياراد  نارتوبک 
نیدب ار  دوخ  ياهبنارگ  تقو  ًاعون  هک  تفرگیم  تروص  یناتـسدگنت  ارقف و  يوس  زا  رتشیب  هکلب  هدوبن  نادـنمتورث  طقف  راک  ینارپرتوبک 

. دندوب یگدنز  تاناکما  نیرتمک  دنمزاین  اهنآ  هداوناخ  هک  یلاح  رد  دندرکیم ، يرپس  راک 
یفلتخم عاونا  نآ  رد  هک  مدرک  هظحالم  ار  عیسو  ياهناخ  ینامثع )  ) دیمحلادبع ناطلس  علخ  زا  سپ  زدلی »  » خاک ینوردنا  غاب  رد  بناجنیا 

هب ار  شیوخ  نیـسپاو  ياهزور  هدربمان  ًارهاـظ  تشاد . رارق  دـندوب ، رادروخرب  تقلخ  رد  یفـصولا  دـیاز  ییاـبیز  زا  یخرب  هک  نارتوبک  زا 
. داد نایاپ  شیوخ  یگدنز  هب  یشکدوخ  اب  هکنیا  ات  درکیم  يرپس  نانآ  اب  دربیم  رس  هب  نادنز  رد  هک  یماگنه 

جح

ندرک و هکم  دصق  يانعم  هب  جـح  ناناملـسم ، حالطـصا  رد  هدیـسر . دوصقم  هب  ینعی  جوجحم  درم  تسا و  دـصق  يانعم  هب  تغل  رد  جـح 
. ددرگیم قالطا  زین  لاس  رب  تسا و  هجح  نآ  دحاو  دشابیم . يرمق  لاس  ره  زا  صوصخم  ینامز  رد  نآ  کسانم  ماجنا 

. دشابیم لاس  تفه  وا  رمع  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  تسا  ججح  تفه  كدوک  نیا  رمع  دوشیم : هتفگ  یتقو  لاثم  ناونع  هب 
ماجنا هب  ار  نآ  فرص  ینید  مسارم  ناونع  هب  اهنت  یهورگ  ره  هک  تروص  نیدب  تسا ، هدوب  نهک  سب  ياهقباس  ياراد  رـشب  نایم  رد  جح 

تامولعم حطـس  رـشب ، يداـم  هدافتـسا  رب  هوـالع  ناـیاپ  رد  هدوبن و  زین  يویند  عفاـنم  زا  یلاـخ  عاـمتجا  نیا  هک  نیا  وگ  تسا . هدـناسریم 
رد ار  سیزیا »  » دوخ دوبعم  ياههمـسجم  دناهدرازگیم و  جـح  شیپ  نرق  لهچ  رد  نایرـصم  تسا . هدادیم  شرتسگ  زین  ار  نانآ  یگنهرف 

و سیفنم »  » رد ار  حاتف »  » و اص ) « ) سیاس  » رهش
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. دندرکیم شتسرپ  هبیط »  » رد ار  نومآ » »

رد سپـس  دـناهدرکیم . ترایز  ار  سوسفا  رد  اناید »  » همـسجم دـناهدرازگیم و  جـح  مالـسلا  هیلع  حیـسم  زا  شیپ  نرق  هاجنپ  زین  ناینانوی 
، رود سب  ینارود  زا  اهینپاژ  دنداد . رییغت  ایپملوا  رد  رتیبوژ »  » و نتآ ، رد  افرانیم »  » دبعم هب  ار  دوخ  جـح  حیـسم  زا  شیپ  مود  نرق  يادـتبا 

دوب نانچ  نآ  نانآ ، نایم  رد  ترایز  نیا  هک  دناهدروآیم  ياج  هب  یجسا »  » تیالو رد  عقاو  روهشم  میظع و  همسجم  رانک  رد  ار  دوخ  جح 
هب هک  ار  ياهژیو  ياهسابل  دوخ  ترایز  ماگنه  هب  نانآ  دـیامن . ترایز  ار  نآ  راب  کـی  لقادـح  دوخ  رمع  رد  تسیاـبیم  صخـش  ره  هک 

يوس نادب  دنیامن ، ناهنپ  طقف  ار  شیوخ  تروع  هک  يدح  رد  نایرع و  تروص  هب  نانآ  تیرثکا  نکیل  دندرکیم  نت  رب  دوب  دیفس  گنر 
. دندرکیم یط  ندیود  اب  ار  هار  تفاسم  دندروآیم و  يور 

رد ار  دوخ  جـح  زین  نونک  ات  نایدـنه  دـناهدادیم . ماجنا  زارد  رود و  سب  ینامز  زا  ناـیت »  » دوخ دوبعم  راـنک  رد  ار  دوخ  جـح  زین  ناـینیچ 
، تسا هدیدرگ  رفح  رهش  زا  خسرف  ود  هلصاف  هب  هوک  ياههرخص  نایم  رد  هک  دابآ  ردیح  رد  ارو »  » همـسجم ای  و  تانرغاچ »  » همـسجم رانک 

. دنهدیم ماجنا  جح  دننکیم و  ترایز  نالیس  یکیدزن  رد  انم »  » هریزج رد  ار  ادوب »  » همسجم نانآ  نینچمه  دنهدیم ، ماجنا 
وـشتسش نآ  رد  ار  دوخ  كربـت  ناونع  هب  هک  دـنراد  یـسدقم  ياـههچایرد  دـننکیم و  فاوط  دوخ  ياههمـسجم  فارطا  رد  ناوارف  ناـنآ 

«. نیوزق  » يایرد یکیدزن  رد  ندام »  » هچایرد دننام  دنهدیم ؛
؛ دناهدیدرگیم راپسهر  تشاد  رارق  دهع » توبات   » نآ رد  هک  یناکم  يوس  هب  دناهدرازگیم و  جح  حیـسم ، زا  شیپ  نرق  هدراهچ  نایدوهی 

. دندرازگیم جح  راب  هس  لاس ، رد  نانآ 
لاس 70 ردو  دیـشک  شتآهب  ار  اجنآ  یمور  سوطیط »  » روطارپما هک  نیا  ات  تسا ، هدوب  تلع  نیمه  هب  رتشیب  میلـشروا  یناداـبآ  تراـمع و 

يدالیم لاس 636  رد  هک  نیا  ات  دـندنام  رود  سدـقملا  تیب  زا  لاس  نآ  زا  نانچمه  نایدوهی  دـنار . نوریب  اج  نآ  زا  ار  نایدوهی  يدـالیم ،
یماگنه داد . تنوکس  اج  نآ  رد  نایحیسم  هارمه  هب  ار  نایدوهی  ًاددجم  رمُع ، دنتفای و  تسد  ناکم  نآ  رب  بارعا  يرجه ) لاس 16   ) ینعی

تسد میلـشروا  رب  يدالیم  لاس 1517  رد  ناینامثع  تلود  هک  نیا  ات  دـیدرگ ، دودـسم  نانآ  جـح  هار  دـش ، زاغآ  یبیلـص  ياـهگنج  هک 
دنتفای و
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رد ار  دوخ  جـح  نایدوهی  زین  نونکا  مه  دـش و  زاغآ  هرابود  سدـقملا  تیب  يوس  هب  نانآ  جـح  هک  يروط  هب  دـیدرگ ، نیمات  اههار  تینما 

. دنهدیم ماجنا  تسا ، قارب »  » هب فورعم  هک  یصقالادجسم  یبرغ  تمس  رد  نامیلس ، همسجم  یمیدق  راصح  زا  ياهعطق  رانک 
روطارپما ردام  هنالیه »  » هک یماگنه  نآ  رد  ینعی  دندومن . زاغآ  سدقملا  تیب  يوس  هب  ار  دوخ  جح  يدالیم  لاس 306  زا  هک  نایحیسم  اما 

. دومن انب  دوب ، تمایق » ياسیلک   » مان هب  هک  ار  روهشم  سدقم و  ربق  ياسیلک  دوب و  هدمآ  میلشروا  يوس  هب  نیطنطسق » »
يوس زا  نانآ  زا  کی  ره  هک  یلاـح  رد  دـندرکیم و  تکرح  يوس  نیا  هب  هدرتسگ  لـلجم و  ینـشج  تأـیه  رد  اـپورا  برغ  زا  نایحیـسم 

نایحیسم دنداتفایم . هار  هب  اسیلک  يوس  هب  نآ  ندرک  رب  هب  زا  سپ  دوب و  هدرک  تفایرد  نشخ  مشپ  زا  یـسابل  اصع و  دوخ  یبهذم  سیئر 
تیب هب  یجاح  هک  یماگنه  دـنیاسایب . یمد  اج  نآ  رد  نیریاز  ات  دـندرکیم ، ثادـحا  ار  ییاهرید  اههیکت و  اسیلک ، هب  یهتنم  هار  لوط  رد 

ار ياهچراپ  سپس  درکیم و  لسغ  دراد - رارق  سدق  قرش  زا  يرتمولیک  تسیب  هلصاف  رد  هک  ندرا -» دور   » رد تسخن  دیسریم  سدقملا 
. دمآیم رامش  هب  وا  نفک  زین  شگرم  ماگنه  هب  ششوپ  نیا  هک  دیچیپیم  دوخ  هب 

رد اما  دندرازگ  شهاک  هب  ور  دـندمآیم  میلـشروا  هب  هک  یگنرف  نایجاح  دـندیدرگ ، طلـسم  سدـقملا  تیب  رب  نایقوجلـس »  » هک یماگنه 
اریز دـندروآ . يور  ناـملآ  رد   ) Treres فیرت )»  » ياـسیلک نینچمه  مر و  رد  سلوـپ »  » و سرطپ » سیّدـق   » ياـسیلک هب  ناـنآ  ضوـع ،

يدالیم لاس 1814  رد  دشابیم . فیرت »  » ياسیلک رد  تسا  هدوب  مالسلا  هیلع  حیسم  ترـضح  نت  رب  هک  ینهاریپ  دننکیم ، اعدا  نایحیـسم 
. تسا هدیدرگ  شرامش  رفن  رازه  دص  کی  نویلیم و  کی  هدش  دای  طاقن  هب  یحیسم  نایجاح  دادعت 

هب تلع  دندروآیم ؛ ياج  هب  هطقن  نآ  رد  ار  جح  دنتفریم و  هسنارف  بونج  رد   ) Lovrdes هدرول ) ياسیلک  يوس  هب  نایحیسم  نینچمه 
نآ رب  رهش  نیا  رد  مالسلا  هیلع  میرم  ترضح  دندرک : اعدا  دنورهـش  ود  هک  دوب  نیا  ربخ  نیا  راشتنا  زا  سپ  ناکم  نیا  رد  جح  ندروآ  اج 

نیمه هب  نآ - یکیدزن  رد  هک  ياهمـشچ  بآ  زا  اسیلک  نیا  نیریاز  دیدرگ . زاغآ  اج  نآ  رد  جح  مسارم  سپ  نآ  زا  دـناهدیدرگ  رهاظ  ود 
ار نآ  بآ  روظنم  نیمه  هب  تسا و  هدوب  شخب  افش  مدرم  يارب  همـشچ  نآ  بآ  نونک  ات  هک  دنراد  داقتعا  دنماشآیم و  دراد ، دوجو  مان -

طاقن یمامت  هب 
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. دنیامنیم لاسرا  افش  كربت و  يارب  ینوکسم ،

. دیدرگ هدوزفا  زین  سدقملا  تیب  نایجاح  دادعت  رب  سدقملا ، تیب  هب  افای »  » زا نهآ  هار  ندمآ  دوجو  هب  زا  سپ  هک  تسا  رکذت  هب  مزال 
ینید و فالتخا  هب  هجوت  اب  نانآ  اریز  دناهدروآیم . ياج  هب  ار  جح  مسارم  دـناهدمآ و  هبعک  يوس  هب  شیپ  نرق  جـنپ  تسیب و  زین  اهبرع 

. دناهدوب كرتشم  تسا ، هَّللا  تیب  هبعک  هک  نیا  هب  داقتعا  رد  یگمه  دوخ ، ياهههلا  یبهذم و 
. دـندرکیم فاوط  نآ  درِگرب  درادـنپب  دوخ  نآ  زا  طـقف  ار  نآ  یهورگ  هک  نآ  نودـب  دـندروآیم و  ور  هبعک  يوـس  هب  هلاـس  همه  ناـنآ 

. دشابیم نایناهج  همه  يادخ  وا  هک  تسادخ  هناخ  هبعک  هک  دندوب ، دقتعم  یگمه  اهبرع 
. تسا هتفرگن  رارق  نانآ  شتـسرپ  دروم  هبعک ، نامتخاس  همـسجم و  هاگچیه  نکیل  دـندوب ، تسرپ  تب  نانآ  تیرثکا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  و 

يوس زا  مالـسا  زا  سپ  هک  تشاد  دوخ  رب  ار  هبعکلادـبع  مان  ادـتبا  رکبوبا  اًلثم  مییامنیم  دروخرب  خـیرات  رد  هبعکلادـبع »  » ماـن هب  هاـگ  اـما 
، تسا هدوب  هبعک  مارتـحا  لـیلجت و  يارب  اـهنت  يراذـگمان ، هنوگ  نیا  نکیل  دـش  هداد  رییغت  هَّللا  دـبع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 

تهارک نید  يوس  زا  دروم  نیا  رد  هک  نآ  اب  تسا . هتفریم  راک  هب  ناناملـسم  نایم  رد  تسا  نآ  هباشم  هک  یبنلادـبع  هیمـست  هک  نانچمه 
رارق نانآ  شتـسرپ  دروم  دنـشابیم ، لیاق  نآ  يارب  هک  ياهژیو  مارتحا  اب  دوسـالا  رجح  هک  تسا  هدـشن  هدینـش  نینچمه  تسا . هدـش  دراو 

نکیل دنشابیم ، هدیقع  نیا  رب  زین  ام  ياهقف  هک  نانچمه  تسا  هدیدرگ  لزان  نامسآ  زا  دوسالا  رجح  هک  دنتشاد  داقتعا  نانآ  دشاب . هتفرگ 
. تسا هدیدرگ  لزان  رگید  هار  زا  ای  هدمآ و  نیمز  هب  هک  هدوب  ینامسآ  ياهباهش  زا  ياهعطق  گنس ، نیا  هک  مینادیمن  ام 

رازن ینب  زا  رـضم »  » و دایأ »  » نایم گـنج  ماـگنه  هب  هک  يروط  هب  تسا . هدوب  برع  دزن  ياهژیو  هاـگیاج  ياراد  گنـس  نیا  تروص  ره  هب 
نیا رد  دـینادرگ . نوفدـم  سیبقوبا »  » هوک رانک  رد  تخاس و  جراـخ  شاهاـگیاج  زا  ار  نآ  يو  تفرگ . رارق  داـیأ  تسد  رد  دوسـالا  رجح 

. دومن هاگآ  ار  شیوخ  موق  يو  درکیم  هراظن  ار  گنس  ندرک  ناهنپ  نایرج  هعازخ »  » زا ینز  نایم 
هب دننک و  ادیپ  ار  دوسالا  رجح  هک  یتروص  رد  دنتـسب  طرـش  رـضم  اب  دـندیدرگ  ربخ  اب  دوسالا  رجح  ندـش  ناهنپ  لحم  زا  هک  نایعازخ » »

هب رد  ار  هناخ  تیالو  دنروایب ، نآ  هاگیاج 
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تـسد رد  تیب  تیالو  سپ  نآ  زا  دـنداد و  رارق  نآ  یلـصا  ياج  رد  دـندروآ و  هدـش  ناهنپ  لحم  زا  ار  دوسالا  رجح  سپ  دـنریگ . تسد 

. تسا هدوب  لومعم  مدرم  نایم  رد  مایالا  میدق  زا  اهگنس (1)  مارتحا  تفرگ . رارق  هعازخ 
؛ دـندروآیم رامـش  هب  شیوخ  دوبعم  ههلا و  زا  ياهدـنیامن  ار  اهگنـس  رگید  یهورگ  دـندرکیم و  تدابع  ار  اهگنـس  مدرم  زا  یهورگ 
زج ناگراتـس و  لیبق  زا  شیوخ  ياهدوبعم  زا  يزمر  ار  اهگنـس  نیا  هک  ناینانوی  مور و  تلود  ینعی  نامز  نآ  هتفرـشیپ  ياهروشک  دننام 

. دندیدرگیم لیاق  مارتحا  نآ  يارب  هدیشارت و  شیوخ  ياهههلا  زا  ییاهلاثمت  تروص  هب  ار  ییاهگنـس  نانآ  دندروآیم . رامـش  هب  اهنیا 
زا یبوچ  لیاسو  نتخاس  رد  صوصخ  هب  یفرگـش  تقد  دنتـشادن و  ناـنآ  زا  یمک  تسد  دروم  نیا  رد  زین  اهيدـنه  اـهینپاژ و  اـهینیچ ،

. دنتخاسیم بوچ  زا  سویسوفنوک »  » و ادوب »  » دننام ار  دوخ  ياهههلا  دندادیم و  جرخ  هب  دوخ 
دنوادخ هب  یکیدزن  برقت و  تهج  ار  نآ  دنتخاسیم و  یگداس  هب  شیوخ ، عیابط  تایحور و  رتشیب  دننامه  ار  دوخ  ياهتب  اهبرع ، اما 

. دندیتسرپیم
تـسا مظنم  ریغ  ياهلپ  هب  هیبش  رتشیب  هک  دراد  دوجو  یمیظع  گنـس  هعطق  یکم ، مرح  رد  مالـسلا » باب   » ینوریب هاگرد  رد  زین  نونکا  مه 

رد گنـس  هعطق  نیا  دنیوگیم : هراب  نیا  رد  هکم  لها  دنوریم . هار  نآ  يور  دوخ  ياهشفک  اب  مدرم  تسا و  هتفرگ  رارق  نیمز  يور  هک 
. تسا هدوب  فاسأ »  » مان هب  یتب  تیلهاج  نارود 

ناج هک  دـناهدرکیم  دای  ياهثداح  ناونع  هب  نآ  زا  هک  دـندرکیم - اـپرب  ياهژیو  تابـسانم  رد  ار  ییاهگنـس  زین ، لیئارـسا  ینب  ناربماـیپ 
نیا زا  يدوبدای  گنـس  دـید ، باوخ  رد  ار  شیوخ  يادـخ  هک  یماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  بوقعی  هک  نانچمه  تسا . هتفر  نایم  زا  يرایـسب 

هک ینامیپ  زا  راگدای  ناونع  هب  ار  يرگید  گنس  زین  تخاس و  اپرب  دیمان ، ادخ  هناخ  ای  لیا » تیب   » ار نآ  هک  یهاگیاج  رد  ار  میظع  هثداح 
لهچ هیآ  هب  ، ) درک اپرب  دوب  هدش  هتسب  نابال »  » وا نایم 

ياهعومجم هزوـمنیا  رد  تسا .  ) Mvs ee Gvimet هیمیج ) نآ  ماـن  هـک  دراد  رارق  ياهزوـم  وریداـکورتلا  تمـس  رد  سیراـپ  رد  - 1
لاس 1906 رد  ار  هدش  دای  هزوم  بناج  نیا  دشابیم . ریظن  یب  دوخ  عون  رد  هک  هدیدرگ  يروآ  عمج  ینید  سدقم  ياهگنـس  زا  هدرتسگ 

لابقتـسا دروم  مه  هزوم  ریدـم  يوس  زا  هک  مدرک  دـیدزاب  هیبرعلا  راـثالا  راد  هدـنیامن  تجهب  کـب  یلع  ملـضاف  تسود  هارمه  هب  يدـالیم 
. میتفرگ رارق  یمرگ 
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رانک رد  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هک  ار  یگنس  نینچمه  دوش .) هعجارم  نیوکت  رفس  زا  کی  یـس و  حاحـص  زا  جنپ  لهچ و  راهچ و  و 

جورخ رفـس  زا  مراهچ  تسیب و  حاحـص  زا  مراهچ  هیآ  هب   ) درک دای  ناوتیم  تخاـساپرب ، ادـخ  مـالک  نتـشون  زا  يراـگدای  ناونع  هب  هوک 
، دروآ دوجو  هب  دهع » توبات   » اب ندرا  دور  زا  طابسأ »  » روبع راگدای  ناونع  هب  عوشی »  » يوس زا  هک  یگنـس  هدزاود  هب  زین  و  دوش ) هعجارم 

دومن (1). دای  ناوتیم 
يروط هب  دندومنیم ، اپرب  دوخ  گرزب  یخیرات  ثداوح  روآدای  ناونع  هب  اهنیا  زج  اههاگشدرگ و  رد  ار  یگرزب  ياهگنـس  زین  نایرـصم 

اپرب ساسح  طاقن  اهنادیم و  رد  ار  دوخ  تلم  ناگتسجرب  زا  ییاهدوبدای  اههمـسجم و  هدرک و  يوریپ  نانآ  زا  زین  هتفرـشیپ  ياهروشک  هک 
. دشاب اهراگدای  نیا  زا  یلاخ  هک  دراد  دوجو  ینادیم  رتمک  ییاپورا  ياهروشک  رد  نونکا  مه  دناهدرک .

نییعت يارب  گنس  هدافتسا  دندرکیم . نییعت  ار  شیوخ  تکلمم  زرم  دودح و  گنس ، هلیـسو  هب  زین  میدق  ياهتموکح  اهتلود و  یمامت 
هب مزلم  یگمه  هتشگ و  روهشم  یحالطـصا  دودح ، يارب  گنـس  هملک  ندرب  راک  هب  نونکا  مه  هک  تفر  شیپ  اجنآ  ات  دارفا  یکلم  دودح 

. دنشابیم دودح  نآ  مارتحا 
هعطق نیا  دنیامنیم . سیدقت  دنیوگیم ، قارب »  » نادـب هک  ار  هلبق - تمـس  زا  یـصقالا - دجـسم  راصح  راوید  زا  ياهعطق  نونکات  نایدوهی 
راصح زا  هدـنام  یقاب  تمـسق  اهنت  تمـسق  نیا  نانآ  ياعدا  هب  تسا و  رتم  ود  عافترا  رتم و  تشه  لـهچ و  رادـقم  هب  یلوط  ياراد  راوید ،
رگید و  بیراحنـس »  » و رـصنلا » تخب   » هلیـسو هب  راوید  نیا  تسا . هدـش  هتخاـس  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  يوـس  زا  هک  تسا  یلـصا 

. دیدرگ ناریو  مدهنم و  یمور  يروشآ و  ناهاشداپ 
« )/ جاجدلا دیع   » نآ هب  هک  يدـیع  رد  هژیو  هب  اهنآ  دـنرازگیم . جـح  اجنآ  رد  دـندروآیم و  يور  هقطنم  نیا  هب  راب  ود  لاس  رد  نایدوهی 

. دندرگیم عمج  هدش  دای  راوید  رانک  رد  دنیوگیم  نابرق ) دیع 
ناگرزب هارمه  هب  هعمج  زور  رصع  رد  هژیو  هب  هزور  همه  سدقملا ، تیب  نایدوهی 

. عوشی رفس  زا  مراهچ  حاحص  زا  مهن  هیآ  ك : ر . - 1
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هب نوزحم  یبلق  رابکـشا و  یناگدـید  اب  دـننکیم ، مالتـسا  ار  نآ  ياهگنـس  هک  یلاح  رد  دـنیآیم و  راصح  نیا  راـنک  هب  دوخ ، یبهذـم 
هب نایدوهی  دزن  رد  اهگنـس  نیا  هب  مارتحا  دنیامنیم . ار  میلـشروا  دوخ  نیمزرـس  هب  تمظع  تشگزاب  تساوخرد  دنلانیم و  ادـخ  هاگرد 
میب اریز  دندرگیمن ، دراو  نورد  هب  نآ  رد  زا  هاگ  چیه  دنراذگیمن و  مدق  سدقملا  تیب  رد  ياهناخ  هب  هاگ  چـیه  هک  تسا  هدیـسر  اجنآ 

! دنراذگب دشاب  هدش  هدروآ  هطقن  نیا  هب  یفداصت  روط  هب  هک  دوخ  یمیدق  دبعم  ياهگنس  زا  یگنـس  رب  ار  دوخ  ياپ  دیاش  هک  دنراد  نآ 
« نوربح  » ینعی ناکم  نآ  رد  مالسلا  امهیلع  بوقعی  قاحسا و  میهاربا ، ترضح  هاگمارآ  هک  ار  هلیفکم » هرانم   » راصح زا  یتمـسق  زین  نانآ 

یهلا هاگرد  زا  عرـضت ، زامن و  ندناوخ  زا  سپ  دنیآیم و  هرانم  نآ  رانک  هب  بش  هعمج  ره  نایدوهی  دننکیم . سیدـقت  تسا ، هدـش  عقاو 
. دننکیم هثاغتسا  ار  لیئارسا  ینب  نیمزرس  هب  نتشگرب 

یهاگ تسا . هدش  عقاو  سدقملا  تیب  رد  يرایسب  دادعت  اهگنس  نآ  نایم  زا  هک  دنرامشیم  سدقم  ار  يرایسب  ياهگنـس  زین  نایحیـسم 
دراد رارق  دوعـصلا » ۀـبق   » ریز رد  هک  یگنـس  هعطق  هب  ناوتیم  نایم  نآ  زا  هک  تسا  هتفر  شیپ  یطارفا  دـح  اـت  نایحیـسم  دزن  سیدـقت  نیا 
دوعص ماگنه  هب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  حیسم  ترـضح  ياپ  رثا  دنیوگیم : هک  دراد  دوجو  ییاپ  ياج  گنـس ، هعطق  نیا  يور  دومن . هراشا 

نآ ندیسوب  نایحیسم و  ناوارف  سمل  تلع  هب  هک  مدرک  هدهاشم  ار  فاص  گنس  نیا  بناج  نیا  تسا و  هتسب  شقن  نآ  رب  نامسآ  هب  يو 
نادب مدرم  مومع  هک  نوردس » يداو   » همادا رد  یبرغ  علض  زا   (1) نوتیزلا » لبج   » نییاپ رد  دشابیم . نتفر  نیب  زا  لاح  رد  رثا  نیا  هاگیاج 
مدرم دوشیم ، هدید  يدنلب  یتسپ و  نآ  رد  هک  دراد  رارق  یلامش  هیسور  ياسیلک  راصح  زا  جراخ  رد  یگنس  هعطق  دنیوگیم . میرم  يداو 

: دنیوگیم
. تسا هدرک  هیکت  نآ  رب  رهش  هب  نوتیزلا ) لبج  اتیز /(  روط  زا  دورف  ماگنه  هب  حیسم  ترضح 

ياغوغ میمصت ، نیا  ربخ  شخپ  رثا  رد  ناهگان  هک  دیامن  لقتنم  دوخ  ياسیلک  نورد  هب  ار  گنس  نیا  هک  تفرگ  میمـصت  هیـسور  ياسیلک 
اپرب یمیظع  هـنتف  دـندوب . هدادــن  صاـصتخا  موـمع  هدافتــسا  يارب  ار  هـقطنم  نـیا  رگا  هـک  داـتفا  هار  هـب  اـههورگ  رگید  يوـس  زا  یناوارف 

؛ دیدرگیم

نوتیز هوک  - 1
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، نآ یلامـش  تمـسق  رد  گنـس و  هعطق  نیا  ربارب  رد  دندیدرگن . مورحم  نآ  هب  نتـسج  كربت  زا  اههورگ  همه  هک  دـش  نیا  هجیتن  نیاربانب 

ندید يارب  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  هک  دوشیم  هتفگ  تسا و  هدش  عقاو  اهیمور  راصح  رانک  رد  هک  دوشیم  هدـید  يرگید  هرخص 
. دوشیم هدوشگ  نیریاز  يور  هب  ياهژیو  مایا  رد  راصح  نیا  هزاورد  تسا ؛ هتسشن  گنس  نیا  يور  رب  سدقملا  تیب  هرخص 

گنـس نایم  نآ  زا  هک  تسا  هتفرگ  رارق  سیدـقت  دـح  رد  هاگ  هک  دراد  دوجو  يرگید  ناوارف  ياهگنـس  تمایق » ياـسیلک   » رد نینچمه 
رب ار  حیسم  ترضح  دننکیم  اعدا  هک  ار  لسغم »  » گنـس درب و  مان  ناوتیم  دوشیم ، هدید  اهیمور  همـسجم  هنایم  رد  هک  ار  ایند » فصن  »
. تسا هداد  رارق  يو  رانک  رد  هدومرف و  لزان  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  يارب  ار  نآ  لیئربج  هک  سأک »  » گنس دناهداد و  لسغ  نآ  يور 

رجح  » دناهدز و هنایزات  دناهتسب و  نآ  هب  ار  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  نانمـشد  هک  دننکیم  اعدا  هدوب و  ینوتـس  هک  دلجلا » دومع   » زین و 
رارق وا  رس  رب  ار  ياهدنهد  رازآ  ياهغیت  دناهدیناشن و  نآ  يور  رب  ار  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  دندقتعم  هک  لیلکأ  گنـس  ای  لیلکألا »
دزن هک  سدقم  ياهگنس  رگید  زا  دراد . دوجو  نایحیسم  دزن  سدقم  ياهگنس  هنوگ  نیا  زا  یناوارف  دادعت  زین  محللا » تیب   » رد دناهداد .

ینابرق يادا  لـحم  هرخـص  نیا  هک  تسا  سدـقملا  تیب  هرخـص » ، » تسا مارتحا  دروم  هزادـنا  کـی  هب  ناناملـسم  نایحیـسم و  ناـیدوهی و 
هلبق هبعک  زا  شیپ  نینچمه  تسا و  هدوب  مالـسلا  مهیلع  لیئارـسا  ینب  ناربمایپ  رگید  نامیلـس و  دواد ، بوقعی ، قاحـسا ، میهاربا ، ترـضح 
ناـیم نهآ  هار  ریـسم  رد  دعـس » خیـش   » هدـکهد رد  هک  تسا  ربماـیپ  بویا » هرخـص   » سپـس تسا . هدروآیم  رامـش  هب  زین  ناناملـسم  هاـگ 
كربت ترایز و  يارب  فلتخم  بهاذـم  نوگانوگ و  ياـهداژن  زا  ناـهج  رـساترس  زا  یهوبنا  مدرم  تسا و  هتفرگ  رارق  ماـش »  » و بیریزم » »

تاذ دح  رد  مادـکچیه  هدـش  دای  ياهگنـس  یمامت  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  نیاربانب  دـنروآیم . ناکم  نآ  يوس  هب  ور  نادـب ، نتـسج 
هتـشاذگ جرا  یمرتحم ، ناکم  ای  صخـش و  اب  گنـس  نآ  طابترا  هقالع و  تلع  هب  هکلب  دـنریگیمن ، رارق  سیدـقت  مارتحا و  دروم  گـنس 

وا هب  یهلا  نامرف  راگدای  تهج  تسا  نکمم  هدش ، بصن  هبعک  رب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  يوس  زا  هک  دوسالا » رجح   » سپ دوشیم .
تیب نیا  ياههیاپ  دعاوق و  ندرب  الاب  يارب  و 
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هب ار  هناخ  نیا  هک  دوب  هداد  رارق  شدـنزرف  دوخ و  رب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  دـشاب  ینامیپ  روآ  دای  هک  نیا  ای  دـشاب و  هتفر  راک  هب  مظعم 

هداد رارق  شدـنزرف  دوخ و  رب  یهاوگ  ناونع  هب  ار  نآ  میهاربا  هک  تسا  نکمم  زین  و  دزاس . هداـمآ  مدرم  عاـمتجا  ارب  یهاـگ  هدـعو  ناونع 
فاوط يارب  يدجـسم  مدرم و  يارب  ییالـصم  هک  نیا  ات  تسا  هتفای  رییغت  یلاعت  دـنوادخ  تیکلم  هب  ناـنآ  تیکلم  زا  هناـخ  نیا  هک  دـشاب 

. دریگ رارق  ناگدننک  دوجس  ناگدننک و  عوکر  نیفکاع و  ناگدننک و 
دوش نشور  مرکم  تیب  نیا  دودح  زاغآ  هک  نیا  ات  دراد  رارق  دوب  هبعک  رد  هب  رتکیدزن  هک  ینکر  رد  ار  دوسالا  رجح  مالسلا  هیلع  میهاربا 

ار ناکم  نآ  ناوتب  یتحار  هب  هک  درک  باختنا  ار  هایـس  گنر  ترـضح  دـنیامن . عورـش  ار  شیوخ  فاوط  هطقن  نیا  زا  ناگدـننک  فاوط  و 
زین ناناملسم  تسا و  هدرک  مارتحا  ار  نآ  شدنزرف  زین  هدش و  هدرمش  مرتحم  میهاربا  ترضح  يوس  زا  گنـس  نیا  نیاربانب  داد ؛ صیخـشت 

. درمش دنهاوخ  هدرمش و  مرتحم  ار  نآ  هدنیآ  زورما و  ات 
ار نآ  دشیم و  هدرمـش  مرتحم  نانآ  عرـش  مالـسلا و  امهیلع  لیعامـسا  میهاربا و  تلم  تنـس  قبط  رب  تیلهاج  برع  نایم  رد  جح  نیاربانب 

زیمآقارغا نانخـس  ناـنآ  هراـبرد  مدرم  هک  يروـط  هب  دـیدرگ ، نوزفا  شیرق  تمظع  لـیف »  » هعقاو زا  سپ  هک  نـیا  اـت  دناهتـشادیم . ساـپ 
دروآیم و رامـش  هب  بارعا  رگید  زا  رتالاو  ار  دوخ  شیرق  هک  دوب  تهج  نیا  هب  دـندومنیم . دای  هَّللا » لها   » ناونع هب  اهنآ  زا  دـنتفگیم و 

. درکیم یشورف  رخف  نانآ  رب 
. دنتـشادنپیمن شیوخ  تلزنم  هیاپ و  هب  ار  بارعا  زا  کـی  چـیه  دروآیم و  رامـش  هب  تیب  تـالو  هدرک و  رـس  ار  دوخ  سپ  نیا  زا  شیرق 

ینم رعـشم و  يوس  هب  اجنآ  زا  تکرح  تافرع و  رد  فوقو  نیاربانب  دنوش ، رادروخرب  یبهذم  تیفاعم  زا  هک  دندرک  قافتا  دوخ  نایم  سپ 
دیاب مالـسلا  هیلع  میهاربا  نییآ  رب  انب  جـح  رد  هک  تسا  يروما  زا  تسا و  رعاـشم  زا  تاـفرع  دنتـشاد  رارقا  هک  یلاـح  رد  دـندرک  كرت  ار 

مرح رد  دـناهدروآ  هارمه  دوـخ  نطو  زا  هـک  ییاـهیکاروخ  زا  تـسین  راوازـس  مرح  ریغ  قطاـنم  ناـنکاس  يارب  دـنتفگ  زین  دریگ و  ماـجنا 
اج هب  نایجاح و  دـیاب  تروص  نیا  رد  هک  دنـشاب . هدـمآ  هرمع  ای  جـح  کسانم  ماجنا  يارب  نانآ  هک  دوب  یتروص  رد  طرـش  نیا  دـنروخب .

: دنتفگ هک  دوب  نیا  دندروآ ، دیدپ  هک  يرگید  ياهتنـس  زا  دندروخیم . مرح  رد  هدش  هدامآ  ياذغ  زا  مرح ، هقطنم  رد  هرمع  ناگدنروآ 
مسا نیا  هب  ار  دوخ  نید  هب  ناشیراوتسا  يدنب و  ياپ  تلع  هب  هک  شیرق  ینعی  - ) اهیسمحا سابل  رد  دیاب  سک  ره 
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سپ دـنهد . ماجنا  ار  فاوط  داز  ردام  هنهرب و  دـنرواین ، تسد  هب  نانآ  زا  یـسابل  هک  یتروص  رد  دـیامن و  فاوط  هناخ  درگرب  دـندیمان -)

تیلهاج رد  دـندرکیم . فاوط  هناخ  درگرب  ریز  سابل  اـب  اـهنت  هنهرب و  همین  ناـنز  دادیم و  ماـجنا  ار  شیوخ  فاوط  تروص  نادـب  برع 
« هلئان  » مان هب  هورم  رب  ار  يرگید  تب  و  فاسا »  » مان هب  افـص  رب  ار  یتب  نانآ  دمآیم ؛ رامـش  هب  جـح  تایرورـض  زا  هورم  افـص و  نایم  یعس 
هب هتشاد  دوخ  موسر  بادآ و  رد  ناتسرپ  تب  تاداقتعا  رگید  دننامه  ار  یچوپ  ساسایب و  تاداقتعا  دروم  نیا  رد  برع  دندوب . هداد  رارق 

تاداقتعا نآ  یمامت  دومن ، روهظ  مالـسا  هک  یماگنه  دـندرکیم . رحن »  » تب ود  نیا  راـنک  رد  ار  شیوخ  ياـهینابرق  ایادـه و  هک  يروط 
اَفَّصلا َّنِإ  هک  دیدرگ  لزان  یهلا  روتسد  هراب  نیا  رد  دومن ؛ دادملق  یمالسا  رئاعش  زا  یکی  ار  هورم  افص و  نیب  یعس  درک و  در  ار  ساسایب 

ِهَّللا (1). ِِرئاَعَش  ْنِم  َةَوْرَْملاَو 
ترضح نارود  زا  هک  ار  یمیهاربا  جح  رئاعـش  مالـسا  یلک  روط  هب  تفرگ و  رارق  ناناملـسم  یبلق  تین  هیاپ  رب  یهلا  تدابع  تروص  نیدب 

رب ار  همه  دومن و  دییأت  دندادیم ، ماجنا  راگدرورپ  هب  یکیدزن  يارب  ار  اهنآ  مدرم  دوب و  هدیدرگ  رارقرب  مالسلا  امهیلع  لیعامسا  میهاربا و 
زا یکی  جـح  مالـسا ، هاگدـید  رد  سپ  نیا  زا  تاّینلاب .» لامعألا  امنإ  : » هک اریز  دومن ، يزیر  هیاـپ  اـتکی ، دـنوادخ  ياـضر  فدـه  ساـسا 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دمآ و  رامش  هب  مالسا  ياههیاپ 
ِنَم تیبلا  جح  ناضمر و  موص  ةاکزلا و  ءاتیإ  ةالصلا و  ماقإ  هَّللا و  لوسر  ًادمحم  ّنأ  هَّللا و  الإ  هلإ  ْنأ ال  ةداهش  سمخ : یلع  مالـسإلا  یُنب  »

.(2) اًلیبس » ِْهیلإ  َعاطتْسا 
جح ناضمر و  هامهزور  تاکزنتخادرپ ، زامن ، هماقا  هَّللا ، لوسر  دمحم  هَّللا و  الا  هلا  تداهش ال  تسا : هدیدرگ  راوتسا  هیاپ  جنپ  رب  مالـسا  »

«. دسرب تعاطتسا  هب  هک  یتروص  رد  ادخ ، هناخ 
ّجحلا : » دندومرف دندرک و  فوقو  تافرع  رد  مدرم  هارمه  هب  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

158 هرقب ، - 1
يدون ام  لثم  ٍءیـشب  يدون  امو  ۀـیالولاو  موصلاو  جـحلاو  ةاـکّزلاو  ةالّـصلا  سمخ : یلع  مالـسإلا  یُنب  : » موصعم ماـما  زا  تیاور  رب  اـنب  - 2

«. مجرتم . » ص 13 ج 1 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ۀیالولاب ،
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ُساَّنلا (1) َضاَفَأ  ُْثیَح  ْنِم  اوُضِیفَأ  َُّمث  هک : دیدرگ  لزان  دنوادخ  نخس  هراب  نیا  رد  سپس  تسا ، تافرع  جح  ینعی  ۀفرع »

زا هک  شیوخ  ياهسابل  نامه  اب  نایجاح  سپس  دناهدرکیم . چوک  سمح ) زا  شیپ   ) مدرم هک  اجنامه  زا  دینک  چوک  انم )  ) يوس هب  ینعی 
عرش هک  ياهنوگ  هب  ناناملـسم  نونک  ات  و  دندرک . هدافتـسا  مرح  رد  لح  ياهیکاروخ  زا  دندرک و  فاوط  هبعک  درگرب  دندوب ، هدمآ  لح 

هبهیداب بارعازا  یخرب  فاوطو  کسانم  نونکامه  نکیل  دـنروآیم . ياج  هب  جـح  تسا ، هدومن  نییعت  نانآ  جـح  کـسانم  يارب  سدـقم 
تاـفرع يوس  هب  سپـس  دوشیم و  زاـغآ  هبعک  زا  ادـتبا  ناـنآ  جـح  کـسانم  هک  تسا  هنوگ  نیا  ریطم »  » و هبیتـع »  » زا قورـش » لـها   » هژیو

رد دوخ  ياـههناخ  نتخاـس  هداـمآ  زا  سپ  دـنیآیم و  هکم  يوس  هب  هجحلا  يذ  هاـم  لوا  زور  جـنپ  رد  ادـتبا  هورگ  نیا  دـننکیم . تکرح 
نیدـب دـنیامنیم ، زاغآ  هناخ  درگرب  ار  دوخ  مودـق  فاوط  دـنوشیم و  دراو  مارحلا  دجـسم  هب  هورگ  هورگ  هکم ، زا  جراخ  قرـش  تمـسق 

، ددرگ نانآ  محازم  دناوتیمن  سک  چیه  هک  دننکیم  فاوط  هنوگ  نآ  دـنریگیم و  مه  هب  راو  ریجنز  ار  رگیدـکی  ياهتسد  هک  تروص 
: دـنیوگیم فاوط  لاح  رد  نانآ  دـنروآیمرد ! تکرح  هب  دوخ  اب  دریگ  رارق  ناشریـسم  رد  هک  ار  یـسک  ره  اـهنآ  فاوط  ماـگنه  رد  اریز 

ینک لوبق  مداد ، ماجنا  جح  کیبل ، کیبل  دمحم ، راگدرورپ   » ینعی لبقتّالإ .» تیّجح ، لبقت  الوأ  لبقت  ُْتیّجح ، کیّبل ، کیّبل  دمحم ، هَّللا  »
«! ینک لوبق  دیاب  مدروآ ، ياج  هب  ار  جح  ینکن  ای  و 

دنهدیم رارق  هورگ  ياهتنا  رد  ار  نانآ  دنـشابیم - نانآ  هارمه  هب  یناوج  نانز  ًالومعم  هک  دنـشاب - نانآ  هارمه  هب  ینانز  هک  یتروص  رد  و 
هلیـسو هب  زین  ار  ناشیاهتسد  دوشیم و  هدـید  ناشمشچ  ود  طـقف  ناـنآ  رهاـظ  زا  دـناهتفرگ ، مکحم  ار  نادرم  ياـههناش  هک  یلاـح  رد  و 

رد هک  یصخش  سپـس  دنـسریم ، دوسالا » رجح   » رانک هب  هک  نیا  ات  دنهدیم  همادا  فاوط  هب  نانچ  مه  هورگ  نیا  دناهدیناشوپ . شکتـسد 
کی سپـس  دزاس . ادج  هدرپ  زا  ار  وا  دناوتیمن  یـصخش  هاگ  چیه  هک  دریگیم  ار  هبعک  هدرپ  نانچ  نآ  تسا  تکرح  رد  هورگ  شیپاشیپ 

چیه زا  تلاـح  نیا  رد  هک  يروط  هب  دـنریگیم ، تسد  رد  هطقن  نیا  رد  ار  هبعک  هدرپ  دـنیآیم و  شیپ  تروـص  ناـمه  هب  زین  هورگ  کـی 
دننکیم رود  اج  نآ  زا  ار  دوسالا  رجح  فارطا  مدرم  دوخ  ياهراک  نیا  اب  هک  نیا  ات  دننکیمن ؛ يراددوخ  نارگید  هب  تبـسن  يدعت  هنوگ 

اهنآ یگمه  و 
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ناـنچ نآ  نز ، ره  رـسمه  ماـگنه  نیا  رد  دنـسوبیم . ار  دوسـالا  رجح  دـنیآیم و  شیپ  ناـنز  سپـس  دنـسوبیم . هدرک و  مالتـسا  ار  رجح 
یقاـب تسا  موسرم  سدـقملا  تیب  رد  یحیـسم  ناـیجاح  ناـیم  رد  هک  یلاـخ  دـننامه  هبرـض  نآ  رثا  هک  دـبوکیم  نآ  هب  ار  شنز  تروص 

دروآیمرب دایرف  شیوخ  رـسمه  هب  باطخ  درم  ماگنه  نیا  رد  تسا . جـح  کسانم  ماجنا  يارب  یتمالع  لاخ  نیا  ناـنآ  دزن  اریز  دـنامیم ؛
؟» هیجاح يا  يدروآ  ياج  هب  جح   » ینعی هَّجاح ؟» ای  ِْتیَّجَح  : » هک

: دـیوگیم هدرک و  دوسالا  رجح  يوس  هب  ور  سپـس  مدروآ . ياـج  هب  جـح  يرآ  ینعی  ُْتیَّجَح » ُْتیَّجَح  : » دـنزیم داـیرف  باوج  رد  نز  و 
الوأ لبقت  : » دیوگیم هدرک و  دنلب  نامسآ  هب  ور  ار  دوخ  رس  سپس  هد ! عالطا  تراگدرورپ  هب  مداد  ماجنا  جح  ینعی  ّکبَر » ْرِّبَخ  ُْتیَّجَح ، »

«. لبقت ًابْصَغ  لبقتّالإ  تیّجح  لبقت ،
!! ینک لوبق  هک  يروبجم  ینک  لوبق  یهاوخن  رگا  مدروآ . ياج  هب  جح  نم  ینکن ، ای  ینک  لوبق  رگا  ینعی 

شیپ هک  تسا  دوسالا  رجح  مالتـسا  فاوط و  فرـص  هورگ  نیا  رظن  رد  جح  ددرگیم . ماجنا  تافرع  رد  فوقو  زا  شیپ  مسارم  نیا  مامت 
نایم زا  مالـسا ، روهظ  لـیف و  هعقاو  زا  سپ  هک  تسا  شیرق  طـلغ  تنـس  هدـنام  یقاـب  مسر  نیا  دریذـپیم ؛ تروص  تاـفرع  رد  فوقو  زا 

. دش هتشادرب 
اب مارآ و  رایـسب  تسا ، هدـیدرگ  فورعم  نانآ  تنوشخ  تدـش و  زا  هک  هچ  نآ  فالخ  رب  فیرـش ، مرح  رد  بارعا  زا  هورگ  نیا  قـالخا 

ءزج دنتـسه ، لیاق  وا  مظعم  هناخ  ادخ و  مرح  يارب  هک  يدیدش  مارتحا  ساپ  هب  ددرگ ، یتناها  نانآ  هب  هک  یتروص  رد  دشابیم و  تشذگ 
. دنهدیمن خساپ  قلطم ، توکس  اب 

یمامت ندمآ  درگ  هدروآ و  رامـش  هب  دحاو  یناکم  رد  دوجو  تدحو  ياههناشن  زا  یکی  ار  تافرع  رد  فوقو  سدقم ، عراش  کش  نودب 
. دراد نانآ  فده  یگناگی  زا  ناشن  دوخ  توافتم ، ياهنابز  نوگانوگ و  ياهداژن  رد  فلتخم  ياهنیمزرس  زا  ناناملسم 

یگناگی رب  دـیکات  نمـض  اجنآ  رد  هک  تسا  توافتم  ياهنابز  نوگانوگ و  ياهداژن  زا  ناناملـسم  ییامهدرگ  زا  ياهنحـص  تافرع  يرآ 
. دندرکیم هاگآ  رگیدکی  لاوحا  زا  ینید  ناردارب  شیوخ  فده  ندوب  یکی  دوخ و  قلاخ 
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هدافتـسا تصرف  نـیا  زا  تاـطابترا ، یتخـس  تـلع  هـب  اریز  دوـب ، ناملـسم  مدرم  يارب  بساـنم  یهاـگ  هدـعو  جـح  مسوـم  نارود ، نآ  رد 

. دندیناسریم ماجنا  هب  حرطم و  رگیدکی  اب  ار  دوخ  تالکشم  اهراک و  دندرکیم و 
: دناهدورس هنوگ  نیا  نانآ  زا  یخرب  هراب  نیا  رد 

دهشم نم  ۀبعکلا  نسحأ  دعوم و  نم  مسوملا  نسحأ  ام 
كرت هکم  يوس  هب  ار  هنیدم  هرمع ، ای  جح و  دصق  هب  راب  نیدنچ  دنتشاد و  جح  هب  مامتها  مالسا  زاغآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

هک يرطخ  بلطم و  نیدب  هجوت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب ، نیکرشم  ینعی  وا  نانمشد  تسد  رد  زونه  هکم  هک  یلاح  رد  دندومن و 
ناهاشداپ و افلخ ، هتشذگ ، ياهنارود  لوط  رد  سپ  نآ  زا  دنتشاد . نآ  ماجنا  رب  رارـصا  دشاب ، ترـضح  هجوتم  نانآ  يوس  زا  دوب  نکمم 
ناهاشداپ و يوس  زا  هضیرف  نیا  ماجنا  دـندروآیم  اج  هب  جـح  تارک  هب  نانآ  زا  یخرب  یهاگ  دـندرکیم و  يوریپ  تنـس  نیا  زا  نیطالس 
تالکـشم و هب  کیدزن  زا  دـنناوتب  دـنوش و  ربخ  اب  شیوخ  ییاورنامرف  تحت  مدرم  ایاعر و  لاح  اـب  کـیدزن  زا  هک  ددرگیم  بجوم  ارما 
هک دوشیم  هدینش  كدنا  تسا و  هتفر  نایم  زا  وکین  تنس  نیا  ریخا ، تاونس  رد  هنافـسأتم  دنیامن . یگدیـسر  نانآ  نوگانوگ  ياهیراتفرگ 

. دشاب هدرک  رفس  راید  نیا  هب  يریزو  ای  ناطلس 
تابـسانم رد  دندیدرگ ، فرـشم  راید  نیا  هب  ویدخ  بانج  هک  یماگنه  هک  دوب  نیا  دروم  نیا  رد  مدوب  دهاش  دوخ  هک  هچنآ  رفـس  نیا  رد 

چیه زا  نانآ  تالکـشم  هب  یگدیـسر  رد  دندشیم و  ایوج  ًاصوصخ  يرـصم  نایجاح  ًامومع و  مارحلا  هَّللا  تیب  نایجاح  لاح  زا  يددعتم ،
. دندومنن غیرد  یششوک 

ات تشادیم  لیـسگ  رهـش  ياههلحم  اهنابایخ و  هب  یهورگ ، تأیه  رد  ار  ینادرم  رـصم  تلود  جـح ، ياههام  رد  هتـشذگ  ياـهنارود  رد 
نانارنخـس هک  نانچمه  دندرکیم . کیرحت  جح  هضیرف  ماجنا  هب  تبـسن  ار  مدرم  تاساسحا  فطاوع و  جـیهم ، ياهدورـس  يارجا  اب  نانآ 

زونه تداـع  نیا  زین  نونکا  مه  دـندومنیم و  بیغرت  هضیرف  نیا  هب  تبـسن  ار  مدرم  دوخ ، ياـههبطخ  ینارنخـس و  ماـگنه  هب  زین  دـجاسم 
. دشابیم رارقرب 
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تافرع يوس  هب  نایجاح  جورخ 

دـندرگیم و جراخ  هکم  زا  هدایپ  ياپ  اب  ای  غالا و  ای  رتش  هلیـسو  هب  کی  ره  هدرک و  تافرع  دـصق  مدرم  هجحلا  يذ  هام  متـشه  متفه و  رد 
کی نیب  نآ  ضرع  هک  ینابایب  رد  هوک و  ود  نایم  زا  بونج  يوس  هب  لیامت  یکدنا  اب  سپس  دنرذگیم و  یّلـصُم  زا  قرـش  هار  زا  تسخن 

رد ددرگیمن . عطق  نیمزرـس  نآ  رد  مدرم  تکرح  هاـگ  چـیه  زور  ود  نیا  ناـمز  تدـم  رد  دـننکیم ؛ تکرح  تسا ، رتم  دـصناپ  اـت  دـص 
رباع صخش  تسار  تمس  رد  خاک  نیا  تساجنآ و  رد  بلطملادبع » فیرش   » خاک هک  تسا  هدش  عقاو  هیضایب » ، » رفـس نیا  زا  هکم  ياهتنا 
دـص دودح  رد  تسا . هدش  هطاحا  دـهدیم - لیکـشت  ردـس  ناتخرد  ار  نآ  ناتخرد  بلغا  هک  یغاب  هلیـسو  هب  خاک  نیا  دراد ؛ رارق  هدایپ ،

يدیفس دبنگ  نآ  يالاب  رب  هک  تسا  یعفترم  رایسب  هلق  ياراد  هوک  نیا  تسا  هدش  عقاو  رونلا » لبج  ، » پچ تمـس  رد  نآ ، زا  سپ  رتمولیک 
یلص ربمایپ  تسا و  هدوب  مالـسا  زا  شیپ  مدرم  تدابع  ناکم  هاگیاج  نیا  دباتیم ؛ نامـسآ  هب  نآ  رون  يدیفـس  هک  يروط  هب  هدیدرگ ، انب 
سپس تفرگ . تروص  هوک  نیا  رب  شترضح  رب  یحو  لوزن  زاغآ  زین  دناهدرکیم و  تدابع  ناکم  نآ  رد  تثعب  زا  شیپ  زین  هلآ  هیلع و  هللا 

رد انم ، هب  دورو  زاغآ  رد  دـسریم . انم  هب  رتمولیک  جـنپ  دودـح  رد  یتفاسم  یط  زا  سپ  دـنکیم و  ادـیپ  لـیامت  بونج  فرط  هب  یمک  هار 
رتم ود  یبیرقت  ضرع  رتم و  هس  دودح  عافترا  هب  یگنس  يراوید  زا  هرمج  نیا  دینکیم . هدهاشم  ار  هبقع » هرمج  ، » یمومع هار  پچ  فرط 

رد تسا و  مین  رتم و  کی  دودح  رد  نیمز  حطس  زا  نآ  عافترا  هک  هدیدرگ  انب  يدنلب  گنس  هعطق  يور  راوید  نیا  تسا ؛ هدیدرگ  لیکشت 
باترپ يوس  نادـب  تافرع  زا  تکرح  زا  سپ  یجاح  ره  هک  رامج -)  ) مجر ياهگنـس  هک  تسا  هدـیدرگ  اـنب  یـضوح  راوید  نیا  نییاـپ 

. دوش هتخیر  نآ  نورد  رد  دیامنیم -
شیوخ ناـتب  يارب  ياهناـخ  ياراد  ناـکم  نآ  رد  هک  هدـمآیم  رامـش  هب  سدـقم  یناـکم  ناوـنع  هب  تیلهاـج  برع  دزن  ناـمز  رید  زا  اـنم 

. دناهدوب
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قیرشت ماّیا  رد  جاّجح  هاگهمیخ  انم و  هشقن 
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هدیدرگ ثادحا  نآ  رد  مه  ییاههناخ  دوشیم و  لماش  ار  هقطنم  نآ  قرش  ات  برغ  زا  نآ  لوط  هک  تسا  عیـسو  یناکم  انم  زین  نونکا  مه 

اج نآ  زا  تشگزاب  ای  تافرع  يوس  هب  تکرح  ماگنه  هب  نایجاح ، زا  یخرب  دراد . قلعت  نانآ  نادنمتورث  هکم و  فارـشا  هب  اهنآ  بلغا  هک 
. دننکیم تنوکس  اههناخ  نیا  رد  ياهنیزه ، تخادرپ  لباقم  رد 

ریغ رد  ًالومعم  دـننیزگیم ؛ تماقا  تسا  هدـش  اپرب  هطوحم ، نآ  زاب  ياضف  رد  روظنم  نیدـب  هک  ییاهرداچ - ریز  رد  ناـیجاح ، بلاـغ  اـما 
. دشابیم هنکس  زا  یلاخ  لحم  نیا  مسوم ،

يرگید زا  سپ  یکی  موس  مود و  هرمج  ود  نآ ، یمومع  نابایخ  هنایم  رد  دـشابیم و  مه  اـب  يزاوم  ناـبایخ  ود  ياراد  تشد  لوط  رد  اـنم 
. تسا هدش  عقاو 

تسار تمس  رد  هتفای و  تعسو  نابایب  نیا  رتمولیک  ود  دودح  یتفاسم  رد  تشد - ِبونج  فرط  رد  قرـش -، رد  هدش  دای  ياههناخ  زا  سپ 
ياـهرداچ نتفرگ  رارق  هاـگیاج  هک  ییدـنلب  نآ  زا  سپ  درک و  هدـهاشم  ناوتیم  ار  فیخ  دجـسم  دـنکیم ، روـبع  اـجنآ  زا  هک  یـصخش 

هک دوشیم  کیراب  تشد  سپ ، نآ  زا  درک . هظحالم  ناوتیم  دشابیم  جـح  ماگنه  هب  انم و  رد  ناشتماقا  تدـم  رد  هک  ار  یلاو  فیرش و 
انم زا  یتعاس  ود  هلـصاف  رد  هفلدزم  ددرگیم . متخ  هفلدزم »  » هب هک  تساجنآ  ات  تشد  نیا  دادـتما  دـنیوگ و  رّـسحم » يداو   » ار هقطنم  نیا 

رعـشم ، » هفلدزم يوـس  زا  دراو  صخـش  تسار  فرط  هقطنم  نیا  رد  ددرگیم . عیـسو  تشد  ًاددـجم  تمـسق  نـیا  رد  تـسا و  هدـش  عـقاو 
رب يدجـسم (1)«1 » تمـسق  نیا  رد  دـنیامنیم ؛ فوقو  زین  اـج  نیا  رد  ناـیجاح  تاـفرع ، رد  فوقو  زا  سپ  هک  تسا  هدـش  عـقاو  مارحلا »

کیراب تشد  ًاددـجم  دـعب ، هب  ناکم  نیا  زا  تسا . هدـیدرگ  تمرم  ریمعت و  يابتیاق » ناطلـس   » هلیـسو هب  هک  دراد  دوجو  حزق »  » هوک يالاب 
دجـسم هب  فورعم  هک  هرِمَن - دجـسم  یکیدزن  اـت  دـنیوگیم و  نوـن ) ءار و  حـتف  نیع و  مض  هب  « ) هنرع يداو   » ار هقطنم  نیا  هک  ددرگیم 

. دباییم شرتسگ  بونج  لامش و  يوس  هب  تشد  هطقن ، نیا  زا  ماجنارس  دباییم و  همادا  دشابیم - زین  میهاربا  دجسم  ای  هفرع 

. تسا هدنام  یقاب  دشابیم  هلبق  يوس  هب  هک  نآ  یبرغ  راوید  اهنت  هدش  دای  دجسم  نیا  زا  نونکا  مه  - 1
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نآ تمرم  اب  يابتیاق  ناطلس  تسا و  هدش  هطاحا  ییاهقاط  مین  هلیسو  هب  نورد  زا  نآ  فرط  راهچ  تسا و  عیسو  رایسب  رکذلا  قوف  دجـسم 
عقاو مرح  لخاد  رد  تسا - هکم  تمس  رد  هک  هرمن - دجـسم  یبرغ  همین  تسا . هدروآ  لمع  هب  دجـسم  نیا  رب  ار  یفیـصوت  لباق  نامتخاس 

نآ رد  بآ  تسا  هدش  هدیشک  دجسم  نیا  هب  هدیبز  همشچ  زا  هک  ییارجم  هلیـسو  هب  جح  ماگنه  تسا . عقاو  لح  رد  نآ  رگید  همین  هدش و 
عافترا هب  ییاهنوتـس  تروص  هب  هدش  دای  ملع  ود  دوشیم ؛ هدید  ملع  ود  قرـش ، هب  لیام  یمک  دجـسم  نیا  لامـش  رد  دـتفایم . نایرج  هب 

رد برغ ، فرط  زا  تافرع  دودـح  هناشن  هب  نوتـس  ود  نیا  تسا ؛ هدـیدرگ  انب  مه ، زا  دایز  ياهلـصاف  اب  رتم ، هس  ضرع  رتم و  جـنپ  یبیرقت 
ار تشد  عیـسو  یناـمک  دـننامه  قرـشم ، يوـس  رد  هدز و  هقلح  تشد  رب  هوـک  هک  تسا  هطقن  نیا  رد  تسا . هدـیدرگ  بـصن  تـشد  نـیا 

فئاط يوس  هب  یهار  بونج - تمـس  زا  نامک - نیا  يوس  کی  رد  دـنیوگ . تاـفرع  هوک  اـی  تاـفرع  لـبج  هوک  نیا  هب  تسا ؛ هدـیناشوپ 
هب هک  دراد  دوجو  یهوک  نامک ، نیا  یلامش  تمـس  رد  دنکیم . ادیپ  همادا  ارک »  » ياههوک هتـشر  يور  رب  ریـسم  نیا  هک  دوشیم  بعـشنم 

نادب لامـش ، يوس  زا  تافرع  هدودحم  هک  تسا  ییاضف  هوک  نیا  یبونج  هنماد  دنیوگ ؛ ۀـمحرلا » لبج   » نادـب تسا و  لیامتم  برغ  يوس 
رد داتسیا و  نآ  يور  جح  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دراد  رارق  يدنلب  گنـس  هعطق  تمـسق  نیا  رد  ددرگیم ، یهتنم 

. دشابیم تافرع  رد  نانارنخس  هاگیاج  زین  نونکا  مه  دندومرف و  نایب  ياهبطخ  شیوخ  ناوریپ  نایم 
رارق ییانـشور  نآ  يور  رب  هار  ناکلاس  نایجاح و  ییامنهار  يارب  ماگنه  بش  هک  دراد  دوجو  ياهرانم  همحرلا » لـبج   » هطقن نیرتـالاب  رد 

. دنهدیم
نیا نیمز  هک  تسا  تلع  نادب  يراذگمان  نیا  دوشیم . هتفگ  تارخـصلا » دجـسم   » نادـب هک  دراد  دوجو  ییالـصم  همحرلا  لبج  نییاپ  رد 
ادـخ لوسر  هک  دوشیم  هتفگ  دـناهتفرگ . رارق  مه  هب  کیدزن  رگیدـکی و  رانک  رد  هک  تسا  یگرزب  ياهگنـس  هعطق  زا  هدیـشوپ  هاگیاج 

ریزارـس هکم  يوـس  هب  هک  دراد  رارق  هدـیبز  همـشچ  يارجم  الـصم ، نیا  رواـجم  رد  دـناهدرازگ . زاـمن  هطقن  نیا  رد  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
. ددرگیم
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تافرع رد  فوقو 

رد و  همحرلا » لبج   » یکیدزن رد  هک  دوخ - هژیو  ياههمیخ  رد  لمحم ، ود  ناـهارمه  زا  کـی  ره  تشد ، نیا  هب  ناـیجاح  ندیـسر  ماـگنه 
هدیـشوپ همحرلا ، لبج  ات  الاب  زا  هوک  هنماد  دندرکیم . رقتـسم  تسا - هدیدرگ  اپرب  يداژن  فالتخا  اب  هک  جاجح  ریاس  تماقا  لحم  دادـتما 

رارق رگید  گنـس  يور  یگنــس  دـننامه  رگید ، هورگ  زا  رتـالاب  یهورگ  هوـک ، لد  رد  هدرــشف  تروـص  هـب  هـک  تـسا  برع  ناـیجاح  زا 
. دنریگیم

- هتـسشن ای  هداتـسیا  دارفا  زا  یلاخ - ار  یناکم  هک  دنهدیم  رارق  مه  رانک  رد  تشد و  هنایم  رد  يروط  ار  دوخ  ياههمیخ  زین  نایجاح  ریاس 
. دننکیم يرادهگن  شیوخ  رانک  رد  مه  ار  دوخ  نایاپ  راهچ  نارتش و  اهنآ  هک  یلاح  رد  مینیبیمن ؛

رد دنک  مادقا  دهاوخب  تجاح  ياضق  يارب  یسک  هاگ  ره  هک  دناهدیدرگ  عمج  مه  رود  تشد  نیا  دنلب  هطقن  رب  مه  نایجاح  زا  ییاههورگ 
هب ار  تاـفرع  يارحـص  فیرـش  اـم - يـالوم  هک - یتروص  رد  درادـن . ار  تیعمج  همه  نآ  ناـیم  زا  تکرح  ناوت  دریگیم و  رارق  یتـخس 

، هداد صاصتخا  نایجاح  زا  یهورگ  هب  ار  تمسق  ره  دادیم و  رارق  یلـصا  نابایخ  نآ  هنایم  رد  هدرک و  میـسقت  يددعتم  یقفا  ياهنابایخ 
ره يارب  ياهدش  نییعت  تمـسق  دودـح و  زین  و  دـندادیم ، صاصتخا  نایاپراهچ  نارتش و  هب  اههمیخ  تشپ  رد  ار  یهاگیاج  نانآ  نینچمه 

نارتش راسفا  نتسب  رد  زین  نانابراس  یتح  دنیامنن و  زواجت  دودح  نآ  زا  دندوب  فظوم  هک  دیدرگیم  صخشم  نایجاح  ياههورگ  زا  کی 
نیا يارجا  رد  ات  دندرکیم  نییعت  عمج  يوس  زا  زین  ار  یهورگ  اهنآ  دنتفرگیم ؛ رارق  دوخ  هب  طوبرم  یـصاصتخا  هدودحم  رد  دـیاب  دوخ 

راگدرورپ و ياضر  دروم  تامادـقا  نآ  هجیتن  رد  هک  دـندرگ  مدرم  همه  شیاسآ  هافر و  بجوم  دـنروآ و  لـمع  هب  ار  مزـال  تقد  لـیاسم 
هاـفر و لـیاسو  دـشاب و  هتـشاد  رظن  ریز  ار  تشد  نیا  رد  رقتـسم  ناـیجاح  هک  دراد  هـفیظو  فیرـش  تـلود  تـفرگیم . رارق  زین  ناگتـشرف 

. دنیامن مهارف  زین  ار  نانآ  شیاسآ 
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تافرع يارحص  رد  فوقو  ماگنه  رد  نایجاح  هاگهمیخ  تافرع و  هوک  هشقن 
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مدرم يرورض  ياهاذغ  یخرب  هک  دراد - دوجو  تارخصلا  دجـسم  رانک  رد  هک  يرازاب  بآ و  يارجم  رانک  رد  تشد ، نیا  یغولـش  رتشیب 

زا نایجاح  هک  تسا  ياهمهاو  سرت و  ناکم ، نیا  رد  ماحدزا  ياهتلع  زا  رگید  یکی  دروخیم ، مشچ  هب  دـسریم - شورف  هب  اج  نآ  رد 
. دندرگیمن جراخ  هدش  دای  هدودحم  زا  نیاربانب  دنکانمیب ، دنریگ  رارق  نانآ  زواجت  دروم  هک  نآ  زا  دنراد و  بارعا  نادزد  نانزهار و 

ناتـسود هورگ و  هراومه  دوخ ، صاخ  یحالطـصا  مان و  اـب  دارفا  زا  کـی  ره  ندـش  مگ  ماـگنه  هب  ناـیجاح  زا  هورگ  نیا  تهج  نیمه  هب 
لوط رد  عضو  نیا  دباتـشب . وا  کمک  هب  دونـشب  ار  وا  يادص  يو  هورگ  مه  نایجاح  زا  کی  ره  ات  دنهدیم ، ادن  دنلب  يادص  اب  ار  شیوخ 

. دراد همادا  نانچمه  تافرع  يارحص  رد  تماقا  تدم 
دنیامن رداص  یمکح  دنشخب و  يرتشیب  هجوت  تیانع و  ار  دوخ  هنامیرک  نامرف  زین  فیرـش  ام  يالوم  دوریم  راظتنا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 

جاـجح و يوـس  زا  یگدوـلآ  دورو  زا  يریگوـلج  هدـیبز و  همــشچ  يارجم  ياـههناهد  رب  تراـظن  یگدیــسر و  تـهج  هژیو ، يدارفا  اـت 
هرابرد بلطم  نیا  هژیو  هب  دـندرگ . بآ  ندـش  هدولآ  زا  عنام  اهنآ  هجیتن  رد  ات  دـنوش  هدرامگ  همـشچ  بآ  رد  نانآ  ياـهسابل  يوشتـسش 

دوخ يوشتـسش  اب  نارامیب  نیا  اریز  ددرگ ، ارجا  تسیابیم  تسا  نایمازج  ضوح  هب  فورعم  دراد و  ناـیمازج  هب  صاـصتخا  هک  یـضوح 
هدولآ تیارـس و  بجوم  هکلب  دـنهدیمن ، دوخ  يرامیب  رد  يرییغت  اهنت  هن  دریذـپیم ، تروص  یتمالـس  دـصق  هب  هک  ضوح  نآ  ناـیم  رد 

دوخ هک  دـنراد  داقتعا  تسیژول  ویرتکاب  نادنمـشناد  هک  دومن  بلطم  نیا  هب  هجوت  دـیاب  هتبلا  دـندرگیم ؛ زین  نایجاح  رگید  هب  بآ  ندـش 
. دیآیم رامش  هب  ابو  يرامیب  بورکیم  هژیو  هب  اهبرکیم  لقان  بآ 

هب زور  نیا  رگا  اما  دنراد . ءارآ  قافتا  نآ  رب  ناناملـسم  مامت  هک  مهد  بش  زا  یـساپ  هجحلا و  يذ  مهن  زور  زا : تسا  ترابع  فوقو ، زور 
زور نیا  یناریا - نایعیش  يانثتسا  هب  فلتخم - توافتم و  بهاذم  اهداژن و  زا  ناناملسم  یمامت  دسر ، تابثا  هب  یـضاق  دزن  یعرـش  تروص 
نیا رد  ًاـطایتحا  ار  مهد  مهن و  زور  دنـشاب ، هتـشاد  لـاله  تیؤر  رد  یکـش  هک  یتروص  رد  نایعیـش  یلو  دـنیامنیم  فوقو  تاـفرع  رد  ار 

کیل دنشابیم ، ادج  رگیدکی  زا  مسج  رد  هک  نآ  اب  دنتسه و  لوغشم  تدابع  هب  مدرم  یمامت  تافرع  زور  رد  دننکیم . فوقو  ارحص 

تافرع رد  www.Ghaemiyeh.comفوقو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 500زکرم  هحفص 319 

http://www.ghaemiyeh.com


305 ص :
زامن زا  سپ  دـنراد . رظن  وس  کی  هب  همه  دنتـسه و  طوبرم  مه  هب  مسج  کی  ياهلوکلوم  تارذ و  دـننامه  ناـنآ  ياـهبلق  اههتـساوخ و 

یـضاق ًابلاغ  هک  تافرع - نارنخـس  ماگنه  نیا  رد  دننکیم و  تکرح  همحرلا  لبج  يوس  هب  ود  نآ  نارادـساپ  هارمه  هب  لمحم  رد  رـصع ،
دوریم و الاب  هوک  رانک  رد  لکـش  ینوزلح  یهار  زا  زا  شیوخ  هقان  رب  راوس  هک  یلاح  رد  ددرگیم - نییعت  ناطلـس  يوس  زا  تسا و  هکم 

هبطخ نیا  رد  يو  دیامنیم ؛ داریا  ار  ياهبطخ  هَّللا  لوسر  هفیلخ  زا  تباین  هب  دتسیایم و  دراد - رارق  هوک  نیا  هنیس  رب  هک  ياهرخـص - يور 
رد ناغلبم  زا  یهورگ  دنکیم ، توکس  نارنخـس  هک  یتقو  دیوگیم . زین  هیبلت  ناوارف و  ياهاعد  مدرم ، هب  جح  کسانم  شزومآ  رب  هوالع 

سپ دـننکیم ، هیبلت  هب  توعد  ار  هرخـص  نییاـپ  رد  هدـننک  عمجت  مدرم  دـنروآیم  تکرح  هب  دوخ  ناتـسد  رد  ار  ییاهلامتـسد  هک  یلاـح 
«. کیّبل مُهّللا  کیّبل  : » دنیوگیم نینچ  نیا  یگمه 

تاقوا نیا  رد  هک  تاظحل ، نیا  تسا  یتاظحل  هچ  اـهلا ! راـب  دریگیم . رب  رد  ار  هقطنم  ياـضف  یماـمت  هک  تسا  دـنلب  ناـنچ  نآ  ادـص  نیا 
نوماریپ هجوتم  دارفا  زا  کـی  چـیه  تاـظحل  نآ  رد  دـندرگیم . درجم  شیوخ  سفن  زا  دـنوشیم و  دوـخیب  دوـخ  زا  هراـب  کـی  هب  مدرم 

هک اجنآ  ات  دوشیم  نکفا  وترپ  دارفا  تینامـسج  رب  تیناحور  دـنکیم و  هبلغ  شدوجو  رب  صخـش  ره  روعـش  تاذ و  دـشابیمن و  شیوخ 
هاگرد هب  هثاغتسا  نانآ ، يادص  هک  دنیآیم  رظن  هب  دنوادخ  ناگتشرف  نوچمه  نابایب  نیا  رد  دوخ  هزنم  كاپ و  دیفـس و  ياهسابل  اب  نانیا 

رگا دراد . ییاتمه  هن  تسا و  هدش  هداز  هن  دیازیم و  هن  هک  ینادمص  راگدرورپ  اتکی ، هناگی  اهدوبعم و  هاشداپ  هک  تسا  يدوجولا  بجاو 
. دروآ دهاوخرد  هزرل  هب  راگدرورپ  تمظع  سرت  زا  ار  نانآ  بلق  گنردیب  ددرگرب ، ناشدوخ  يوس  هب  هدش  دنلب  يادص  نیا 

زا سرت  هجیتن  رد  هک  یکشا  هانگ و  زا  سرت  کشا  تمادن ، کشا  ددرگیم ، ریزارس  ناگدید  زا  اهکشا  هک  تسا  تاظحل  نیا  رد  يرآ 
بلط ددرگیم و  نازیوآ  یهلا  تمحر  هدرپ  هـب  ناـنآ  حور  هـک  تـسا  ماـگنه  نـیا  رد  ددرگیم . ریزارـس  هدـید  زا  شیوـخ  ياـهیتساک 

رد هک  دـیامنیم  نیقی  یناـسنا  ره  هک  تسا  ناـنچ  نآ  تاـظحل  نیا  دـنهاوخیم ، وا  تمحر  ضیف و  رپ  هاـگرد  زا  ار  تشذـگ  شـشخب و 
نانچمه مدرم  تسا . هدرب  هرهب  ار  الاو  هدافتـسا  نیا  جح  تلیـضف  زا  تسا و  هدش  عقاو  لوبق  دروم  وا  هبوت  هتفرگ و  رارق  یهلا  وفع  تحاس 

اب
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. دیامن بورغ  زور  نآ  باتفآ  هک  نیا  ات  دننکیم  يرپس  ار  دوخ  تاظحل  لاح ، روش و  نیمه 

. ددرگیم مالعا  بیطخ  يوس  زا  تافرع  رد  فوقو  مسارم  نایاپ  اوه ، هب  یپوت  کیلش  اب  بورغ  زا  سپ 
تافرع رد  همحرلا  لبج  زارف  رب  نایجاح 

ناگدـید زا  يراج  ياهکشا  اب  هارمه  اهزاین  زار و  اههیبلت و  يادـص  کیزوم ، نتخاون  اـهپوت ، کیلـش  ناـیم  رد  اـهلمحم  سپ  نآ  زا 
نادـنخ لاحـشوخ و  هتفرگ ، لوک  هب  دوب  هتخاس  هدامآ  شیپ  زا  هک  ار  دوخ  رـصتخم  راب  هلوک  نایجاح  زا  کی  ره  هک  یلاح  رد  نایجاح و 

ود هرانک  هب  هک  نیا  ات  دننکیم  یط  ار  ریسم  نیا  تاولـص  مالـس و  اب  نایجاح  دننکیم . یلاخ  تیعمج  زا  هراب  کی  هب  ار  تافرع  يارحص 
هب دنک و  روبع  ملع  ود  نایم  زا  دهاوخیم  نایجاح  زا  کی  ره  اریز  تسا . دایز  رایـسب  تیعمج  راشف  ماحدزا و  ناکم  نیا  رد  دنـسرب . ملع 

زامن زا  سپ  ات  نایفنح  لحم  نیا  رد  دنیامنیم . فقوت  اج  نآ  رد  دندیسر ، هفلدزم  هب  نایجاح  هک  یماگنه  ددرگ . راپسهر  هفلدزم »  » يوس
ار یتعاس  نایکلام  بش و  همین  زا  سپ  ات  نایعفاش  حبص ،
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. دننکیم تماقا 

هناد کی  مجح  هزادنا  هب  نآ  هزادنا  تسا و  ددع  هن  لهچ و  اهگیر  دادعت  دـننکیم  يروآ  عمج  ار  یمر  ياهگیر  هلـصاف  نیا  رد  دارفا 
یمر دننکیم و  هتوتیب  انم  رد  ار  بش  سپـس  نایجاح  دنیامن . يروآ  عمج  تشد  نیمه  نیمز  يور  زا  دیاب  ار  اهگیر  نیا  دـشابیم . القاب 
يوس هب  تعرـس  هب  مزال  ياهگیر  يروآ  عمج  زا  سپ  اهنآ  دننکیم ، دیلقت  نایکلام  زا  ّتنـس ،] لها   ] نایجاح بلغا  دـنهدیم . ماجنا  ار 

. دنزادرپب تحارتسا  هب  دننک و  ادیپ  ار  شیوخ  بسانم  ياج  انم  رد  هک  نیا  ات  دننکیم  تکرح  انم 
. دنناسریم انم  هب  ار  دوخ  جاجح  یمامت  تسا ، ربکا  دیع  زور  نامه  هک  نابرق  دیع  زور  هاگپ  رد 

دجسم دنکیم . اپرب  فیخ  دجسم  رانک  ینعی  یماش  لمحم  فیرـش و  ياههمیخ  هاگیاج  لامـش  رد  ار  شیاههمیخ  يرـصم  لمحم  انم  رد 
یبرغ راوید  لوط  رد  تسا . هدرک  هطاحا  ار  نآ  نوماریپ  عیسو  يراصح  هک  تسا  عبرم  لکش  هب  يروانهپ  هدرتسگ و  ياضف  ياراد  فیخ ،

. تسا هدیدرگ  راوتسا  ییاهنوتس  زارف  رب  نآ  فقس  هک  دراد  رارق  یناتسبش  نآ ،
زامن مدرم  دبنگ  نآ  ریز  رد  هک  هدیدرگ  انب  یگرزب  دـبنگ  رد ، ربارب  رد  ینعی  نآ  نحـص  هنایم  رد  تسا و  لامـش  يوس  رب  دجـسم  نیا  ِرَد 

ياهرانم دـبنگ ، نیا  رانک  رد  دـناهدروآ . ياج  هب  زامن  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  یناکم  هاـگیاج  نیا  دـنناوخیم 
يارب ياهناـخ  دجـسم  نیا  راـنک  رد  يو  تـسا . هدـیدرگ  اـنب  يرجه  لاـس 884  رد  ياـبتیاق » ناطلـس   » يوس زا  هک  دراد  دوـجو  کـچوک 

مزال تسا . هدنام  یقاب  لاح  نیدب  دجسم  اهنت  هتفر و  نایم  زا  هناخ  نآ  نونکا  مه  هک  تسا  هدرک  ثادحا  زین  يرـصم  جاحلا  ریما  تنوکس 
زا اـت  دراد  ناـیجاح  نـالوؤسم و  يوـس  زا  يرتـشیب  تیاـنع  هجوـت و  لذـب  هـب  زاـین  نورب  نورد و  زا  دجـسم  راـصح  هـک  تـسا  رکذـت  هـب 

نایجاح نایم  رد  زین  يراـمیب  راـشتنا  زا  بیترت  نیدـب  ددرگ و  يریگولج  دـنروآ  دوجو  هب  اـج  نآ  رد  مدرم  زا  یـضعب  هک  ییاـهیگدولآ 
ياهروشک طاقن  یمامت  هب  فارگلت ) قرب /(  هلیـسو  هب  ناناملـسم  جاجح و  یتمالـس  ربخ  انم  رد  هک  نآ  هژیو  هب  دـیآ . لـمع  هب  يریگولج 

. دوشیم هرباخم  ایند 
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دننکیم و حـبذ  ار  ینابرق  هلـصافالب  نآ ، یمر  زا  سپ  دـنوریم و  هبقع » هرمج   » يوس هب  ادـتبا  دنـسریم  انم  هب  نایجاح  هک  نآ  ضحم  هب 

لامعتـسا نانز و  يانثتـسا  هب  تامرحم  یمامت  ماگنه  نیا  رد  دننکیم . نت  هب  ار  دوخ  یلومعم  ياهسابل  دـنهدیم و  ماجنا  ریـصقت  ای  قلح 
. ددرگیم لالح  نانآ  رب  رطع ،

نیا ندش  رپ  زا  سپ  هک  دناهتخاس  هدامآ  روظنم  نیدب  ار  ییاهلادوگ  هقطنم  نیا  رانک  رد  دندرگیم . حـبذ  انم  قرـش  رد  هراومه  اهینابرق 
هب راک  نیا  ددرگیم و  هدامآ  يرگید  ياههرفح  دوشیم و  هدـیناشوپ  كاخ  هلیـسو  هب  هلـصافالب  هدـش ، حـبذ  تاناویح  هشال  زا  اهلادوگ 

شخپ اضف  رد  ار  ینفعتم  يوب  دروآیم و  دوجو  هب  ار  يراجنهبان  تیعـضو  جـح  کـسانم  زا  سپ  عضو  نیا  دـباییم . همادا  بیترت  نیمه 
رد ییاهتکرـش  هب  هدرک و  يروآ  عمج  یتروص  هب  ار  اـهینابرق  نیا  دـنک و  یگدیـسر  رما  نیدـب  تلود  رگا  هک  یتروص  رد  دـیامنیم .

ياهنابایخ تفاظن  رد  ار  مادقا  نیا  هک  نانچمه  دنک ، کمک  زین  اههار  تیعـضو  دوبهب  هب  اهنآ ، دمآرد  زا  ناوتیم  دناسر ، شورف  هب  هدج 
نانآ تقفاوم  دروم  هک  دنتـشاد  قباس  تلود  زا  ار  اهینابرق  نیا  زا  هدافتـسا  ياضاقت  اًلبق  یناوارف  ياهتکرـش  تسا . هدروآ  لـمع  هب  هکم 

. ددرگن نانآ  عنام  تلود  دوش و  لمع  دنک  اضتقا  روشک  تحلصم  هک  یتروص  رد  بلطم  نیا  هک  دسریم  رظن  هب  اما  تفرگن . رارق 
هک ار  جح  ناکرا  زا  هدنام  یقاب  هدش و  ریزارس  هکم  يوس  هب  نآ  زا  سپ  دننکیم  تماقا  انم  رد  ۀجحلا  يذ  مهدزیس  زور  رصع  ات  نایجاح 
رد مدرم ، زا  یخرب  دنناسر . ماجنا  هب  دناهدادن ، ماجنا  یعس  مودق ، فاوط  زا  سپ  هک  ینانآ  يارب  زا  تسا ، یعس  هضافا (1) و  فاوط  انامه 

تعجارم انم  هب  زور  نامه  سپـس  دـنیامنیم . لماک  ار  شیوخ  جـح  کسانم  هلاـبند  دـنیآیم و  هکم  هب  هبقع  هرمج  یمر  زا  سپ  لوا  زور 
مجر ار  هناگ  هس  تارمج  زور  ره  هک  یلاـح  رد  دـننکیم و  يرپس  دوخ  ناردارب  رگید  هارمه  هب  ار  قیرـشت  موس  مود و  ياـهزور  هدرک و 

. دنوریم هکم  يوس  هب  موس  زور  رصع  رد  دنشاب  هدرک 

« مجرتم . » دوش هداد  ماجنا  دیاب  زین  ءاسن  فاوط  هورم ، افص و  یعس  جح و  فاوط  رب  هوالع  هعیش  داقتعا  هب  - 1
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یمر

باترپ لحم  نادب  القاب - هزادنا  هب  هزیرگنس - تفه  هلیسو  هب  هک  دنیوگ  ار  انم  رد  ياهژیو  هاگیاج  هب  ندز  گنس  جح ، حالطـصا  رد  یمر 
هماع هک   ) يرغـص هرمج  یطـسو و  هرمج  هبقع ، هرمج  زا : دـنترابع  هناـگ  هس  تارمج  هک  دوشیم  هدـیمان  هرمج  اـههاگیاج  نیا  دـننکیم .
يوس هب  هار  شخب  رد  اًلبق  هک  تسا  یـصاخ  هژیو و  هاگیاج  ياراد  هرمج  ره  دـنیوگ ) کـچوک  یناـیم و  گرزب و  ناطیـش  اهنادـب  مدرم 
نیدب دـیآیم . رامـش  هب  بجاو  یلمع  بهاذـم - یمامت  قافتا  هب  تارمج - نیا  يوس  هب  گیر  باترپ  ای  یمر  تشذـگ . نآ  رکذ  تافرع 

. دنکیم یمر  ار  هبقع  هرمج  اهنت  یحضا ) زور  انم /(  رد  دوخ  تماقا  زور  نیلوا  رد  یجاح  هک  بیترت 
تارمج يوس  هب  یجاح  ره  هک  ییاههزیرگنـس  عومجم  نیاربانب ، ددرگیم . یمر  ناـیجاح  هلیـسو  هب  هرمج  هس  ره  رگید  زور  ود  رد  اـما 
ماحدزا زا  هراومه  تارمج ، هاگیاج  دیامن . باترپ  گنـس  تفه  دادعت  تسیابیم  هرمج  ره  هب  اریز  دشابیم . گیر )  49 ، ) دنکیم باترپ 

. ددرگیمن رسیم  تقشم  جنر و  لمحت  نودب  لحم  نآ  یکیدزن  هب  ندیسر  هک  تسا  رادروخرب  یصاخ  یغولش  و 
هداهن رتارف  نیا  زا  ار  اپ  زین  رگید  یخرب  دنهدیم و  ماجنا  ار  راک  نیا  ناوارف  قوش  روش و  اب  يدایز  دادـعت  ناگدـننک ، باترپ  نیا  نایم  رد 

. دنیامنیم کیلش  هاگیاج  نادب  دنشاب ، هتشاد  شیوخ  لباقم  رد  ار  تخـسرس  ینمـشد  هک  نآ  دننامه  دوخ  هچناپت  ياههلولگ  هلیـسو  هب  و 
لباقم رد  دیآیم  رامـش  هب  ناسنا  تخـسرس  نمـشد  هراومه  هک  ار  ناطیـش  هک  دنراد  ار  روصت  نیا  مدرم  یمر ، لمع  زا  یلک  تشادرب  رد 

. دننکیم هلمح  نادب  دننیبیم و  شیوخ 
. دنیامنیم یفن  وا  اب  ار  دوخ  طابترا  هنوگ  ره  هدناسر و  روهظ  هب  ناطیش  اب  ار  دوخ  راکشآ  ینمشد  هرمج ، هب  هلمح  هنوگ  نیا  اب  اهنآ 

هب دـنوادخ  هک  دنتـشاد  داقتعا  نانآ  اریز  تسا ؛ هدرکیم  یمر  ار  هناگ  هس  تارمج  مالـسا ، زا  شیپ  یتح  جـح  کسانم  رد  هراومه  برع 
هدوب لحم  نیا  رد  ماگنه  نآ  رد  هک  مالسلا  هیلع  میهاربا 
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دربیم هاگنابرق  فرط  هب  روظنم  نیدب  ار  شیوخ  دنزرف  میهاربا  ترـضح  سپ  دیامن . ینابرق  ار  لیعامـسا  شدنزرف  هک  دومن  یحو  تسا ،

یتشم مالـسلا  هیلع  میهاربا  دهدن . ماجنا  ار  راک  نیا  هک  درکیم  راداو  ار  وا  ینعی  دومن  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هسوسو  هب  عورـش  ناطیـش  هک 
. دیآیم رامش  هب  یلوا  هرمج  نامه  هطقن  نیا  دومن . باترپ  ناطیش  يوس  هب  هتشادرب و  نیمز  زا  ار  گیر 

رجاه سپ  دومن . حـیبقت  ار  میهاربا  لـمع  درک و  وا  هسوسو  هب  عورـش  دـمآ و  رجاـه  يوس  هب  هدرک  كرت  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ناـطیش 
يوس هب  ماگنه  نیا  رد  ناطیـش  دـیآیم . رامـش  هب  مود  هرمج  هاـگیاج  ناـمه  هطقن  نیا  دومن . باـترپ  ناطیـش  يوس  هب  هتـشادرب و  یگنس 

نیا دومن . باترپ  ناطیش  يوس  هب  تشادرب و  گیر  یتشم  لیعامسا  دومن . هسوسو  وا  هرابرد  شردپ  راک  هب  تبـسن  ار  وا  دمآ و  لیعامـسا 
. دیآیم رامش  هب  موس  هرمج  هاگیاج  نامه  هطقن 

دروم ار  نآ  هدرک و  تیعبت  شور  نیا  زا  زین  مالـسا  دندرکیم و  یمر  ناطیـش  زا  يدومن  ناونع  هب  هراومه  ار  هرمج  هس  نیا  برع  نیاربانب 
یمر نیمه  نیارباـنب  ددرگیمرب . هداـم  ینعی  شیوـخ  تقیقح  لـصا و  هب  ءیـش  ره  تعیبـط  رد  اریز  تسا ، یعیبـط  نـیا  و  داد . رارق  لوـبق 

رد يدـیدج  سح  تیبرت  نآ  دـیامنیم و  مسجم  ناسنا  تاذ  رد  ار  یگرزب  قیقد و  موهفم  انعم و  کـش  نودـب  يداـم  تروص  هب  ناـطیش 
. دشابیم نآ  یناطیش  ياههار  زا  يرود  سفن و  ناطیش  اب  تفلاخم  هدننک و  باترپ  صخش 

رد یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  تسا . هدـمآیم  رامـش  هب  لومعم  يرما  اهتما ، نایم  رد  ددرگیمرب و  یمیدـق  نهک و  سب  ینارود  هب  یمر 
َنیِموُجْرَْملا (1). ْنِم  َّنَنوُکََتل  ُحُون  اَی  ِهَْتنَت  َْمل  ِْنَئل  دیامرفیم : وا  ياهزردنا  دنپ و  زا  حون  موق  يربنامرف  ماگنه  هب  ءارعش  هروس 

: دنتفگ ودب  نینچ  نیا  یخساپ  رد  نیدم ، لها  هب  بیعش  ناشربمایپ  زردنا  تحیصن و  ماگنه  هب  دوه  هروس  رد  دنوادخ  نینچمه 
ٍزیِزَِعب (2). اَْنیَلَع  َْتنَأ  اَمَو  َكاَنْمَجََرل  َکُطْهَر  َالَْولَو  ًافیِعَض  اَنِیف  َكاَرََنل  اَّنِإَو  ُلوُقَت  اَّمِم  ًارِیثَک  ُهَقْفَن  اَم  ُْبیَعُش  اَی  اُولاَق 

حاحص زا  هیآ 24 و 25  رد  هک  يروط  هب  هتشاد ، دوجو  زین  لیئارسا  ینب  نایم  رد  یمر 

116 ءارعش ، - 1
91 دوه ، - 2
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311 ص :
: تسا هدمآ  نینچ  نیا  عویش  رفس  متفه 

اـهرداچ و نادنفـسوگ و  اـهغالا ، اـهواگ ، هارمه  هب  شنارتخد  نادـنزرف و  بهذـلا ،» ناـسل  «، » ءادر «، » هضف «، » حراز نب  ناـخع  «، » عوشی »
درک و نانادـب  ور  عوشی »  » سپ دـندمآرد . روحع  تشد  يـالاب  هب  هدرک و  تکرح  لیئارـسا  ینب  هارمه  هب  هتـشادرب و  ار  ناـشلاوما  یماـمت 

نانآ گنس  اب  لیئارسا  ینب  یمامت  هاگنآ  دیامنیم . ردکم  ار  امش  دنوادخ  زور  نیا  رد  سپ  دیدرک  ردکم  تحاران و  ار  ام  هنوگچ  تفگ :
«. دندرک باترپ  اهنآ  هب  گنس  دندز و  شتآ  دندرک و  یمر  ار 

دوخ رب  ياهویم  هنوگ  چیه  نآ ، هویم  زا  ندروخ  يارب  حیـسم  ترـضح  تساوخرد  ماگنه  هب  هک  ار  يریجنا  تخرد  نآ  هاگیاج  نایحیـسم 
يوس هب  سدقملا » تیب   » زا هک  یصخش  هار  ریـسم  رد  نونکا  مه  هطقن  نیا  دننکیم (1) . یمر  تفرگ ، رارق  ترـضح  نعل  دروم  تشادن و 

. دوشیم هدید  تساهدشعقاو ، نوتیزلالبج »  » پچتمسردهک یتشدرد  دوریم  ندرادور » »
زین ار  هنـصحم  راکانز  نانآ  دندرکیم . یمر  ار  وا  هدرم  ای  هدنز  دندیدرگیم ، كانمـشخ  یـسک  رب  هاگره  تیلهاج ، نامز  رد  زین  اهبرع 

اهبرع هک  ناـنچمه  دومن . دـییأت  ار  نآ  درک و  لوبق  ار  نییآ  نیا  زین  مالـسا  تعیرـش  و  دـندرکیم . یمر  هدـنز  وا  تشز  لـمع  تهج  هب 
ربق نونکات ، ترجه  زا  شیپ  لوا  نرق  زا  اهبرع  اًلثم  دندرکیم . یمر  ترفن  مشخ و  يور  زا  ار  نایوجهنیک  ناهاوخدب و  ياهربق  هراومه 

هدوب هکم  يوس  هب  ههربا  نایرکـشل  يامنهار  وا  اریز  دننکیم ؛ یمر  تسا ، عقاو  فئاط  هکم و  نایم  یلحم  سمغم »  » رد هک  ار  لاغر » یبأ  »
. تسا هدیسر  تکاله  هب  هکم - هب  شندیسر  زا  شیپ  هطقن - نیا  رد  هک 

: تسا هتفگ  نینچ  نیا  تیب  نیا  رد  قدزرف  وجه  ماگنه  هب  ریرج 
لاغر (2) یبأ  ربق  نومری  امک  هومجراف  قدزرفلا  تام  اذإ 

رارق یمر  دروم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  اب  وا  ياهینمـشد  تلع  هب  هراومه  تسا ، هکم  جراـخ  رد  هک  ار  بهلوبا »  » ربق ناناملـسم 
زین وا  هک  ار  هرمع  هار  رد  هنیهجوبا »  » ربق نینچمه  دنهدیم .

. دیئامن هعجارم  یتم  لیجنا  زا  کی  تسیب و  حاحص  زا  هیآ 19  هب  کی . تیب و  حاحص  هیآ 19 ، یتم ، لیجنا  کن : - 1
. دریگیم رارق  مجر  دروم  لاغر  یبأ  ربق  هک  نانچمه  دینک . مجر  ار  وا  تشذگرد  قدزرف  هک  یتروص  رد  - 2

www.Ghaemiyeh.comیمر ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 500زکرم  هحفص 326 

http://www.ghaemiyeh.com


312 ص :
. دنهدیم رارق  ندش  راسگنس  یمر و  دروم  تسا  هدمآیم  رامش  هب  هکم  ملاظ  ماکح  زا  یکی 

مالـسلا مهیلع  ادخ  لوسر  تیب  لها  اب  هک  يو  دیلپ  تشز و  تکرح  تلع  هب  ار   (1) هیواعم » نب  دیزی   » ربق ناناملـسم  قوف  دراوم  رب  هوالع 
. دنیامنیم یمر  هراومه  داد ، ماجنا 

هدربمان اریز  دننکیم ؛ راسگنس  یمر و  زین  ار  هنیدم  هکم و  نایم  للـشملا » ۀینث   » رد عقاو  هبقع (2)  نب  ملسم  ربق  نونکا  مه  ناناملـسم  زین  و 
رارق راتشک  شروی و  دروم  ار  هنیدم  مدرم 

، دیزی ربق  هدش و  دای  ناتـسربقنایم  هک  دراد  رارق  ریغـصلا  باب  ناتـسربق  قرـش  رد  و  هیلاحن »  » نابایخ رد  قشمد  رد  هیواعم  نب  دـیزی  ربق  - 1
زا ياهپت  نآ  رب  هک  هدوـب  رتـم  راـهچ  ضرع  رتـم و  تـشه  یبـیرقت  لوـط  هـب  يراـصح  ياراد  ربـق  نـیا  دراد . دوـجو  هلـصاف  ناـبایخ  کـی 

رارق دوخ  هنیک  بضغ و  دروم  هراومه  ار  ربـق  نیا  قشمد  نینکاـس  دوشیم . هدـید  رتـم  شـش  دودـح  عاـفترا  هب  هدـش  باـترپ  ياـهگنس 
: مروآ نایم  هب  يدای  امش  يارب  مدرک  تمـسق  نیا  رد  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  ربق  زا  هک  يرادید  زا  تسین  دب  تبـسانم  نیمه  هب  دنهدیم و 

نآ راوج  رد  هدش و  هدیـشوپ  ياهبورخم  هداس و  رایـسب  دـبنگ  هلیـسو  هب  نآ  يور  دراد  رارق  دـیزی  هدـش - دای  هربقم - نامه  رد  هک  ربق  نیا 
مدـهنم هداس و  راـصح  هلیـسو  هب  هک  دراد  رارق  نآ  راـنک  رد  ناورم  نب  کلملادـبع  ربق  نینچمه  دـناهدیدرگ . نفد  زین  نیعباـت  زا  يدادـعت 

لالج و تنطلس و  تفالخ و  تمظع  هک  دوب  اج  نیا  رد  درادن . دوجو  نآ  يور  زین  یفقـس  هدش و  هدیـشوپ  ین  بوچ  تشخ و  زا  ياهدش 
تموکح زاـغآ  زا  سپ  هک  تسا  نینچ  نیا  یگدـنز  لـالج  هوکـش  رب  هیکت  يرآ  تشذـگ ، نم  نهذ  زا  ناـنآ  یتـموکح  هاگتـسد  هوکش 

«. ءاشی نم  لذی  ءاشی و  نم  ّزُعی  کلملا  هدیب  نم  ناحبس   » دندرگ نوبز  راوخ و  نینچ  نیا  نایسابع 
يوس هب  ریبز » نب  هَّللادبع   » اب گنج  هب  هک  دیدرگ  رومام  هیواعم  نب  دـیزی  يوس  زا  هدوب  هّرم » ینب   » روک هب  فورعم  هک  هبقع  نب  ملـسم  - 2
لها ماگنه  نآ  رد  دروآرد . دیزی  تعاطا  هب  زین  ار  رهـش  نآ  دنک و  باختنا  هنیدم  هار  زا  ار  دوخ  ریـسم  هک  تشاد  نامرف  زین  دـیایب و  هکم 

نانادب دندرک  تعاطا  ار  وا  هنیدم  مدرم  رگا  دوب  هداد  روتسد  دوخ  هدناشن  تسد  هب  يو  هجیتن  رد  دندوب ، هتفاترب  دیزی  تعاطا  زا  رس  هنیدم 
هک یماگنه  ملـسم  دزاس . دوبان  ار  همه  هدیگنج و  نانآ  اب  دنـشاب  نآ  زا  ریغ  هک  یتروص  رد  یلو  ددرگ  هکم  یهار  دشاب و  هتـشادن  يراک 

هبنش 27 هس  زور  رد  يو  دندوب . هتـسب  وا  يور  هب  ار  رهـش  ياههزاورد  دندرک و  رفح  یقدنخ  رهـش  فارطا  رد  نآ  یلاها  دیـسر ، هنیدم  هب 
هباحـص تمرح  کته  يزیرنوخ و  لتق و  هنوگره  زا  دـش و  دراو  نادـب  رهـش  رب  یلاها  هبلغ  زا  سپ  ماجنارـس  يرجه  لاس 63  هجحلا  يذ 

هنیدم هتشک و  رهش  نیا  رد  ار  يدنا  رفن و  رازه  هدزای  دادعت  يو  هک  دوشیم  هتفگ  درکن . غیرد  نیریاس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
رد درک و  كرت  هکم  يوس  هب  ار  هنیدم  يو  سپ  نآ  زا  دـندیمان . هّرحلا » موی   » ار مان  دـب  زور  نآ  هک  دومنیم . جارات  زور  هس  تدـم  هب  ار 

ياههتـشک نایم  رد  ار  دوخ  دنزرف  هک  يردام  ماگنه  نیا  رد  دش . نفد  يروگ  رد  للـشملا » ۀـینث   » رد دیـسر و  تکاله  هب  هار  نایم  هلـصاف 
یمر تخاس و  جراخ  روگ  زا  ار  نآ  هتفر و  ملـسم  ربق  يوس  هب  سپـس  دش و  دراو  هعمز » نب  هَّللادبع  نب  دیزی   » رب دوب  هداد  تسد  زا  هنیدم 

. دریگیم رارق  نانآ  یمر  دروم  هراومه  هدوب و  ناناملسم  نیرفن  نعل و  دروم  ربق  نیا  نونک  ات  سپ  نآ  زا  دومن .
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. تشادن ساپ  ار  شناگیاسمه  وا و  هباحص  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوجو  تمرح  رهش  نیا  رد  داد و 

ياهیکیدزن رد  هکم ، يوس  هب  قارع  هار  رد  دـیوگیم : نآ  ناهاشداپ  نمی و  زا  نخـس  ماگنه  هب  بهذـلا » جورم   » رد يدوعـسم  نینچمه 
. دننکیم راسگنس  ار  ربق  نآ  هار ، نآ  ناورهر  تسا و   (1) يدابع »  » ربق هب  فورعم  هک  دراد  رارق  یهاگیاج  هیماظن ،» »

یطسو هرمج  یمر  ماگنه  نایجاح  ریوصت 

هدش دـلوتم  يرجه  لاـس 491  رد  ورم ، ياههدـکهد  زا  یکی  داـبع »  » رد هدربماـن  هک  تسا  ریما  هب  فورعم  يداـبع  روصنموبا  اـًلامتحا  - 1
وا گرم  هطقن  نیا  رد  تفریم  ناتـسزوخ  يوس  هب  دادـغب  هار  رد  هک  هدربمان  : » تسا هدـمآ  نینچ  نیا  وا  هرابرد  فراعملا  ةریاد  رد  تسا ؛

نکمم زین  تسا و  هدرمش  لالح  ار  رمخ  برش  تسا ، هتشون  هک  ياهلاسر  رد  اریز  تسا  هدوب  ینیدیب  درف  هک  دسریم  رظن  هب  دیسر و  رس 
یمر و دروم  وا  ربق  زین  نونک  ات  تسا و  هدـش  هتـشک  وا  هب  ناناملـسم  هلمح  زا  سپ  هک  تسا  یلحم  هدـش  نفد  هک  ییاج  رد  هدربماـن  تسا 

. تسا هتفرگ  رارق  نعل 
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ینابرق

هب تبـسن  اهینابرق  اما  دناهتـشاد . وا  هب  برقت  دـصق  راگدرورپ  هاگرد  هب  نآ  میدـقت  اب  هراومه  نامز  رید  زا  مدرم  هک  تسا  یلمع  یناـبرق 
. تسا هدوب  توافتم  هراومه  نآ  ناکم  نامز و 

نیمز تالوصحم  زا  يرادـقم  يو  تسا . مدآ » نب  لیباق   » یناـبرق تسا ، هدیـسر  اـم  هب  رـشب  خـیرات  رد  یناـبرق  نیتسخن  ناونع  هب  هک  هچنآ 
دنوادخ درک . شکـشیپ  ینابرق  ناونع  هب  ار  دوخ  نادنفـسوگ  زا  يدنفـسوگ  لیباه »  » شردارب تشاد و  میدقت  ینابرق  ناونع  هب  ار  شیوخ 

ِرَخْآلا (1). ْنِم  ْلَّبَقَُتی  َْملَو  اَمِهِدَحَأ  ْنِم  َلِّبُُقتَف  ًانَابُْرق  َابَّرَق  ْذِإ  ِّقَْحلِاب  َمَدآ  ْیَْنبا  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتاَو  دیامرفیم : هراب  نیا  رد 
ناونع هب  ار  يدایز  تاناویح  نآ  رد  هک  دروآ  دوجو  هب  دنوادخ  ياضر  يارب  یهاگنابرق  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  زین  حون  نافوط  زا  سپ 

. تسجیم برقت  دنوادخ  هب  بارش (2)  نان و  هلیسو  هب  زین  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  دیشک . شتآ  هب  یهلا  هاگرد  هب  میدقت 
رفـس هب   ) دـیامن حـبذ  یهاچ  رتوبک  رتوبک و  چوق ، زب ، هلاسوگ ، وا  يارب  یناـبرق  ناونع  هب  هک  داد  روتـسد  وا  هب  هراـب  نیا  رد  دـنوادخ  سپ 
سپ نآ  زا  دیامن . ینابرق  شدنزرف ، ندرک  ادف  ياج  هب  ار  یچوق  هک  داد  نامرف  دنوادخ  هک  نانچمه  دـینک .) هعجارم  هیآ 9 و 17  نیوکت 

نادنزرف دندرک . يوریپ  تنس  نیا  زا  نابرق  دیع  رد  زین  ناناملسم  سپس  تشادیم و  لومعم  دوخ  نایم  مالـسا  زا  شیپ  ار  تنـس  نیا  برع 
ینوخ و هب  ار  ینابرق  دمآ و  یـسوم  ترـضح  هک  نیا  ات  دنتـشادیم . میدقت  دـنوادخ  هاگرد  هب  ندز ، شتآ  اب  ار  شیوخ  ناینابرق  میهاربا ،

دازآ ادخ  ياضر  هار  رد  هک  دوب  ینایاپ  راهچ  هب  رصحنم  مود  عون  و  دومن . میسقت  ینوخ  ریغ 

27 هدئام ، - 1
دروم بارـش  هاـگچیه  میدـتقعم  اریز  تسا  هدـش  هدروآ  هتـشذگ  ناربماـیپ  ینامـسآ  بتک  رد  هک  تسا  یفیرحت  بلاـطم  زا  هتفگ  نیا  - 2

« مجرتم . » تسا هدمآیم  رامش  هب  دنسپان  يرما  هتشادن و  رارق  نانآ  هدافتسا 
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ار نایاپراهچ  نیا  اهبرع  سپ  نآ  زا  دـندمآ و  دوجو  هب  برع  دزن   (3) یماح »  » و « 2»(2) ةریحب » ، » (1) هبئاس »  » نامز نیا  رد  دندرکیم .
ار اهتنس  نآ  یمامت  درک و  روهظ  مالسا  هک  نیا  ات  دوب  لومعم  نانآ  نایم  رد  نانچمه  مسر  نیا  دنتـشادیم و  میدقت  شیوخ  ياهتب  هب 

. دومن میرحت 
نانآ هک  تروص  نیدب  تسا . هدـنام  یقاب  رـصم  ياههدـکهد  رد  اهحیرـض  نارازگتمدـخ  زا  یـضعب  نایم  نونک  ات  اهتنـس  نیا  زا  یخرب 

ربق نیا  بحاـص  هب  قلعتم  هلاـسوگ  نیا  هک  دـنیامنیم  نـالعا  دـنزاسیم و  اـهر  دوخ  هدـکهد  ياـهغاب  ناـیم  رد  ار  کـچوک  ياهلاـسوگ 
. دشابیم

عرازم و نآ  نابحاص  دـیرچیم و  یتیدودـحم  هنوگ  چـیه  نودـب  يرگید  هعرزم  غاب و  نیا  رد  لماک  يدازآ  اب  هدـش  دای  هلاسوگ  نیاربانب 
دوب دازآ  هلاسوگ  دنتـشاد . میب  تسا  وا  تیامح  رد  هلاسوگ  هک  هدـش  دای  ربق  بحاص  زا  اریز  دنتـشادن  ار  وا  درط  ای  تناها و  تأرج  اهغاب 

هدافتـسا نآ  تشوـگ  زا  نآ ، حـبذ  زا  سپ  دـنتفرگیم و  ار  هدـش  هبرف  قاـچ و  هلاـسوگ  همدـخ  نآ ، دـلوت  ناـمز  رد  ماجنارـس  هک  نیا  اـت 
. دندومنیم

ساپ هب  هک  ینابرق  دوب و  ناهانگ  هرافک  هک  ینابرق  دشیم ، هدز  شتآ  هک  ینابرق  دیدرگیم : میـسقت  تمـسق  هس  هب  ینوخ  ياهینابرق  اما 
. دشیم ادها  یتمالس 

. دنامیمن یقاب  نآ  زا  يزیچ  دیدرگیم  نهاک  مهس  هک  نآ  تسوپ  يانثتسا  هب  هدز و  شتآ  ار  لوا  عون  اما 
نآ تشوگ  دوب و  يرایتخا  یموس  اما  دندروخیم . نانهاک  ار  نآ  هدنام  یقاب  دندیشکیم و  شتآ  هب  ار  نآ  زا  يرادقم  مود  عون  ینابرق  و 

. دوب لالح  همه  يارب 

سک چیه  دـندرکیمكرت و  ار  وا  دـیازن ، رن  هچب  هلـصاف  نیا  رد  دروآ و  تسد  هب  هدام  هچب  راب  هد  هاگ  ره  هک  دوب  يرتش  هدام  هبئاس : - 1
وا دشاب و  نامهم  يارب  هک  نآ  رگم  دندیشونیمن  زین  ار  وا  ریش  دنتـشادن و  هدافتـسا  قح  زین  نآ  مشپ  زا  تشادن و  ار  وا  رب  ندش  راوس  قح 

. دندرکیم ینابرق  شیوخ  تب  يارب  سپس  دنتشاذگ و  یماو  شیوخ  لاح  هب  ار 
. دنتخاسیم اهر  دندرکیم ، هراپ  ار  شیاهشوگ  هک  نآ  زا  سپ  شردام  هارمه  هب  ار  وا  هک  دوب  هبئاس  هدام  هچب  نامه  ةریحب ، - 2

يرن بحاص  نیب  نیا  رد  هک  نآ  نودـب  تسا و  هدـش  هدام  دـنزرف  ياراد  مه  رـس  تشپ  راب  هد  هک  تسا  يرن  ياپ  راهچ  ناـمه  یماـح  - 3
طابترا نادب  اجنیا  رد  ار  هلیصو »  » زین برع  دنتخاسیم . اهر  نارتش  نایم  ار  وا  اهنت  دندرکیم و  يراددوخ  وا  رب  ندش  راوس  زا  سپ ، دوش .

رد يزب  دنفـسوگ  هک  نآ  نودـب  دروآ ، ایند  هب  هداـم  دنفـسوگ  هد  مه  رـس  تشپ  مکـش ، تشپ  هد  هک  تسا  ياهداـم  دنفـسوگ  نآ  هداد و 
. دشاب دنزرف  هد  نیا  هلصاف 
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ناسنا ره  هک  یتروص  رد  دشاب . اربم  یـصقن  بیع و  هنوگ  ره  زا  دشاب  ملاس  ناویح  هک  دیدرگیم  طرـش  ًالوصا  اهینابرق  هنوگ  نیا  رد  اما 

. دومنیم افتکا  ناگدنرپ  زا  یکی  هب  دوبیمن ، هناگ  راهچ  عاونا  زا  اهینابرق  هنوگ  نیا  میدقت  هب  رداق 
رارق دارفا  رایتخا  رد  بارش  نان و  تروص  هب  نهاک  هلیسو  هب  هک  تسا  نآ  نوخ  حیسم و  تشوگ  رد  رصحنم  اهنت  نایحیسم  دزن  ینابرق  اما 

صاصتخا نانآ  هب  ار  دوخ  هعرزم  ناهایگ  زا  یتمـسق  دیدرگ ، رـشتنم  مدرم  نایم  رد  ناگراتـس  اهتب و  تدابع  هک  یماگنه  دوشیم . هداد 
ربنع دوع و  دننام : يرطع ، ناهایگ  زا  هدافتسا  تنس  مک  مک  سپس  دندیشک . شتآ  هب  دوخ  ياهههلا  ياههمسجم  رانک  رد  ار  اهنآ  دنداد و 

. دیدرگ موسرم  فلتخم  ياههنوگ  اب  ینید  ياهنشج  رد  نآ  هدافتسا  دیدرگ و  لومعم  رطع  ناتخرد  ياههخاش  زا  اهنیا  زج  و 
يراعـش ناونعهب  راکنیا  نینچمهو  دندروآیم  رامـش  هب  یتسود  زمر  ار  نآ  دندرکیم و  هفاضا  کمن  دوخ  ياهینابرقرد  میدـق  ناینانوی 

. دمآیم رامش  هب  زین  نامهیم  زا  ییاریذپ  يارب 
هک دـسریم  رظن  هب  دـندرکیم . فراعت  شیوخ  نانامهیم  لباقم  رد  دنتـشاذگیم و  يدبـس  رد  مدـنگ  ياههناد  هارمه  هب  ار  کـمن  ناـنآ 

ناشراک نیا  هک  دننکیم  شخپ  نانامهیم  رـس  رب  مدـنگ  ياههناد  هارمه  هب  ار  کمن  دوخ  تاعامتجا  رد  زین  نونکا  مه  نایرـصم  زا  یخرب 
. دنربیم راک  هب  زین  دالیم  هتفه  رد  ار  راک  نیا  هک  نانچمه  تسا . هدش  هتفرگرب  تنس  نیمه  زا  ًالامتحا 

هدافتسا اهنآ  تشوگ  زا  كربت  ناونع  هب  مه  نیرـضاح  دنتـشادیم و  میدقت  دوخ  ياهههلا  هب  ار  یناوارف  ياهینابرق  هراومه  اهیمور  اما 
روـضح سلجم  نآ  رد  هک  دوـخ  ناـکیدزن  هداوناـخ و  دارفا  ناـیم  رد  زین  ار  اـهینابرق  نـیا  هدـنام  یقاـب  تشوـگ  زا  يرادـقم  دـندرکیم .

ياهنهاک تسا . هدـنام  یقاب  زین  ناملـسم  ياهياهواج  يدـنه و  نایجاح  نایم  رد  تداـبع  نیا  نونکا  مه  دـندومنیم . میـسقت  دنتـشادن ،
. دندیشاپیم ار  لسع  بآ و  زا  یطولخم  نیرضاح  رس  رب  راغ » تخرد   » زا ییاههخاش  هلیسو  هب  اهینابرق ، میدقت  ماگنه  هب  یمور 

همادا زین  نونک  ات  تنس  نیا  دندیشاپیم . بالگ  شیوخ  تاعامتجا  رد  نیرـضاح  رـس  رب  سپ  نآ  زا  دومن و  تفرـشیپ  تنـس  نیا  مک  مک 
. دوشیم هدافتسا  نآ  زا  مه  یبهذم  نوگانوگ  تاعامتجا  رد  هتشاد و 

یهاگ دوب و  موسرم  اهتیلم  زا  یخرب  رد  اهتب  اهههلا و  يارب  تاناویح  ینابرق  میدقت 
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. دنتشادیم میدقت  نانآ  هب  مه  ناسنا  زا  ییاهینابرق  هک  اجنآ  ات  دنداهنیم ، نیا  زا  رتارف  ار  اپ 

كانتشحو و تنس  نیا  تشاد ؛ جاور  تدش  هب  اهنیا  زج  اهيرـصم و  اهیمور ، نایناریا ، اهيروص ، نایناعنک ، نایقینف ، نایم  رد  تنـس  نیا 
لاس 657 رد  یمور  نایعا  سلجم  يوس  زا  هک  ینوناـق  هلیـسو  هب  هک  نیا  اـت  دوب  هدـیدرگ  لوادـتم  زین  ناـیئاپورا  زا  یخرب  ناـیم  رد  نشخ 
و لاغلا ) دالب  ایلاتیا /(  روشک  مدرم  نایم  رد  اهلاس  دنـسپان  تنـس  نیا  لاح  نیا  اب  دـیدرگ . عونمم  دنـسپان  تنـس  نیا  دـش  رداص  يدالیم 

. تشاد جاور  نانچمه  ناملآ  روشک 
ناونع هب  ار  ییاهناسنا  دوخ ، شتـسرپ  دروم  زیزع  ياهههلا  هاگـشیپ  هب  هراومه  هریح ، هاشداپ  ءامـسلا » ءام   » دنزرف سیقلا » ئرما  نب  رذنم  »

هب نهک  نایرـصم  دوب . هدومن  خوسر  اج  نادـب  یناریا  ناتـسرپ  تب  نایم  زا  تداع ، تنـس و  نیا  کش  نودـب  هک  تشادیم  میدـقت  ینابرق 
اب ار  ناگزیشود  هک  نآ  زا  سپ  نانآ  دندرکیم . هیده  لاس  ره  هنوؤب  زور 11  رد  دمآیم - رامش  هب  اهنآ  تادوبعم  زا  یکی  هک  لین - دور 

. دندومنیم قرغ  لین  دور  رد  ناراب  تساوخرد  دصق  هب  ار  اهنآ  دنتسارآیم  اهرویز  رز و  نیرتابیز 
نایم زا  ار  نآ  باـطخ  نب  رمع  تقفاوم  هب  صاـع  نب  ورمع  هک  نیا  اـت  دوب  لومعم  ناـنچمه  نایرـصم  ناـیم  رد  تشز  تسپ و  تنـس  نیا 

. تسا هدومن  راهظا  ار  تنس  نیا  نآ ، بآ  ندمآ  الاب  لین و  دور  زا  نخس  ماگنه  هب  خیرات  رد  زین  يزیرقم » . » تشادرب
نادب هک  ياهژیو  بش  رد  سپس  دنهدیم و  رارق  یفرظ  رد  ار  نآ  دنزاسیم و  لگ  زا  یسورع  رصم ، ياهنزریپ  زا  يرایـسب  مه  نونکا  مه 
ذوفن فرظ  لخاد  هب  مود  زور  رد  بآ  هک  یتروص  رد  دندقتعم  دنزاسیم و  اهر  لین  دور  بآ  رب  دنیوگیم ، هطقن » بش   » ای هطقنلا » ۀـلیل  »

زا ياهداس  تیعـضو  نیا  کش  نودب  دنام ! دهاوخ  نییاپ  نانچمه  تروص  نیا  ریغ  رد  دمآ و  دـهاوخ  الاب  لین  دور  بآ  لاس ، نآ  دـیامن ،
. تسا هدش  هتشادرب  نایم  زا  صاعورمع  هلیسو  هب  هک  هدوب  نایرصم  نایم  لومعم  طلغ  ياهتنس  نآ 

ماگنه هب  نانآ  دناهدرک . میرحت  ار  ناسنا  ندرک  ینابرق  هک  دناهدوب  ییاهتلم  نیرتماگ  شیپ  زا  ناناملـسم  هک  دـینکیم  هظحالم  نیاربانب 
اههیده نیا  دنرادرب . رد  ار  هیده  يانعم  اهینابرق  نیا  دندربیم . مارحلا  دجـسم  يوس  هب  دوب ، يْدَه »  » مان هب  هک  ار  دوخ  ياهینابرق  جـح ،

ياهژیو هاگیاج  زا  رتش  نانآ  نایم  رد  هک  دوب  دنفسوگ  ای  واگ و  عون  زا  هاگ  رتش ، عون  زا  هاگ 
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واـگ عون  زا  هک  یتروص  رد  دـندرکیم و  باـختنا  لاـس  جـنپ  زا  رتـمک  ناوـج و  عوـن  زا  ار  اـهرتش  هنوـگ  نیا  ناـنآ  دـشابیم . رادروـخرب 

. دننکیم باختنا  ار  رتمک  لاس  کی  زا  دندوب  دنفسوگ  رگا  رتمک و  لاس  ود  زا  دندوبیم 
تسیابیم اهینابرق  نیا  دننکیم . ینابرق  يرازگـساپس ، رکـش و  ناونع  هب  ای  هرافک و  نوخ  ماگنه  هب  بجاو و  تروص  هب  ار  يده »  » نانآ

نایم ار  اهینابرق  نیا  تشوگ  سپس  دندرگ . حبذ  قیرشت » مایا   » ریغ رد  هکم  رد  ای  هدیدرگ و  هیده  ینابرق ) رحن /(  ياهزور  رد  و  انم »  » رد
. دنیامن میسقت  نادنمزاین  ارقف و 

انم رد  نهک  راثآ 

هتفگ دنیوگ . تالـسرملا »  » راغ نآ  هب  تسا  هدش  عقاو  نآ  یبونج  هوک  یکیدزن  رد  هک  دراد  دوجو  يراغ  فیخ - دجـسم  زا  ریغ  انم - رد 
لزان تالـسرم  هروس  شترـضح  رب  راغ  نیا  رد  نینچمه  دـناهدرکیم . تدابع  راـغ  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دوشیم 

. تسا هدیدرگ 
. دنیآیم راغ  نیا  يوس  هب  كربت  ترایز و  يارب  هراومه  مدرم 

راغ نیا  رد  رجاه  هارمه  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دنیوگیم : هک  دراد  دوجو  يرگید  راغ  نیمزرـس  نیا  یلامـش  هوک  رد  نینچمه 
. دناهدرک یگدنز 

هک دوشیم  هدید  يرگید  راغ  نآ ، هب  دورو  ماگنه  هب  راغ  نیا  تسار  تمس  رد  دشابیم . مین  رتم و  ضرع 2  رتم و  لوط 4  ياراد  راغ  نیا 
ترـضح هاگ  نابرق  ناکم  نیا  دوشیم : هتفگ  هک  دراد  دوجو  ییالـصم  هدـش  دای  راـغ  نوریب  رد  تسا . هدـش  ثادـحا  هوک  لد  رد  زین  نآ 

هدـش هدـییور  يدایز  ياهفلع  نآ  يور  رب  هک  دراد  رارق  یگرزب  رایـسب  گنـس  هعطق  هوک ، نورد  رد  الـصم و  رانک  رد  تسا . لیعامـسا 
هک هتشاد  ار  لیعامسا  ترـضح  ندرک  ینابرق  دصق  گنـس  نیا  يور  رب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دننکیم  اعدا  هک  نانچ  نآ  تسا و 

هدیدرگ و اهر  مالسلا  هیلع  میهاربا  تسد  زا  لیعامـسا  رب  تقفـش  محر و  تهج  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  تسد  رد  هدنرب  يوقاچ 
هدییور هظحل  نآ  رد  روظنم  نیدب  هک  ییاهفلع  نایم  رد 
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رب اهفلع  نیا  هک  دندرکیم  اعدا  هک  یتروص  رد  تسا ! هدنام  یقاب  هکم  مدرم  نایم  رد  نونک  ات  داقتعا  نیا  تسا . هدـیدرگ  ناهنپ  هدـش ،

رتهب دوب  هدرک  باختنا  دوخ  هیده  ندرک  ینابرق  يارب  ار  هاگیاج  نیا  ًاصوصخم  میهاربا  ترـضح  هدـش و  هدـییور  یعیبط  ياهثداح  ساسا 
یگدنب تعاطا و  لامک  رد  نینچ  نیا  هک  دنکفا  نینط  اهنامـسآ  رد  وا  يادص  دتلغب و  نآ  يور  رب  شدنزرف  نوخ  اریز  دیـسریم ، رظن  هب 

. تسا هتشاذگ  ارجا  هب  ار  ادخ  نامرف  دنوادخ 
دنتخاسیم اپرب  ییاههمیخ  ای  دندرکیم و  نهپ  شرف  دنتشاد ، هک  یـساسایب  تاداقتعا  اب  يدنه  نایجاح  زا  یهورگ  راغ  نیا  یکیدزن  رد 

نیمزرـس هب  یـسدقم  كرابم و  هیده  ناونع  هب  دندرکیم و  کشخ  گنـس  اهگیر و  نآ  يور  رب  ار  ینابرق  ياهتشوگ  زا  ییاههعطق  و 
. دنیامن میسقت  دوخ  نازیزع  نایم  ار  نآ  ات  دندربیم  ناتسودنه  دوخ 

نآ ياههمیخ  انم و  زا  يریوصت 
تسا و هدوب  مه  اهبرع  نایم  رد  هک  تسا  نهک  یتنس  تداع و  نیا  هک  مربیم  نامگ 
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ندرک کشخ  ندرک و  هکت  هکت  ياـهزور  ینعی  قیرـشتلا ،» ماـیا   » ماـن هب  دـندربیم  رـس  هب  اـنم  رد  هک  ار  ییاـهزور  ناـنآ  اریز  دراد  هشیر 
یتنـس ًارهاظ  هک  ار  دوخ  ياهینابرق  ياههدنام  یقاب  دیدرگ - رکذ  ینابرق  شخب  رد  هک  نانچمه  اهبرع  دناهدرک . يراذـگمان  اهتشوگ 

سپ نآ  زا  هک  دندرکیم  هدافتـسا  هدرک و  میـسقت  ناشدوخ  نایم  رد  دننکیم و  عمج  دـشابیم ، اهینانوی  دـیاش  ای  اهیمور و  زا  هتفرگرب 
يرامیب راشتنا  هب  یناوارف  کمک  اهنآ  راک  نیا  دنتـسنادیم  هک  یتروص  رد  دندرک و  يوریپ  نآ  زا  زین  نایجاح  ياهرابت  رگید  اهيدـنه و 

، دندادیمن ماجنا  ار  يراک  نینچ  نیا  هاگچیه  دروآیم ، يور  ناکم  نادب  یناوارف  ضارما  هجیتن ، رد  دـنکیم و  نانآ  نایم  رد  بورکیم  و 
. دندادیم نادنمتسم  ارقف و  ریاس  هب  ای  دندرکیم و  هدافتسا  دوخ  دوب  نکمم  هک  ار  ياهزات  تشوگ  رادقم  نآ  طقف  زور  نامه  رد  هکلب 
نایم ار  یناوارف  ياهیتحاران  اهيرامیب و  نایم  نیا  رد  هک  دـننکیم  یگدـنز  یگدولآ  لامک  رد  دنمتـسم  يدـنه  نایجاح  تروص  ره  رد 

ار اهيرامیب  هنوگ  نیا  ریثأت  هک  نیا  هژیو  هب  تسا  هدوب  ناربج  لباق  ریغ  ناشراک  نیا  هاگ  هک  يروط  هب  دـنیامنیم ، شخپ  نارگید  دوخ و 
اهنآرب ییازـس  هب  ریثأت  اهيرامیب  نیا  دنتـسه  رادروخرب  ییالاب  ًاتبـسن  نینـس  زا  هک  يدارفا  اریز  درک  هدـهاشم  ناوتیم  نانآ  دوخ  نایم  رد 

. دراذگیم

ناکم نآ  زا  هضافا  تافرع و  هب  ویدخ  بانج  جورخ 

، دندوب ییابیز  بسا  رب  راوس  مارحا  سابل  اب  هک  یلاح  رد  دنتفگ و  كرت  تافرع  يوس  هب  ار  هکم  ویدـخ  بانج   (1) هیورت »  » زور هاگپ  رد 
. دندرکیم تکرح 

زا هک  هارمه  يرابرد  لاجر  شترـضح  زا  سپ  دوب . رادروخرب  ییالج  تبیه و  زا  هک  دـمآرد  تکرح  هب  یمیظع  ناوراک  ویدـخ  هارمه  هب 
دیفس سابل  یگمه  ناوراک  نیا  دوب  نیدلا » لامک  سنرپ   » هورگ نیا  شیپاشیپ  دندرکیم . تکرح  دندوب  یشترا  یهاشداپ و  هداوناخ 

. تافرع هب  تکرح  زور  - 1
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. دنتشاد نت  رب  ار  مارحا 

ماظن هراوس  رادساپ  نازابرس  زا  یهورگ  هدش  دای  ناوراک  هعیلط  رد  دشیم و  هدید  زین  فیرش  دنزرف  کب » هَّللادبع   » ویدخ بانج  هارمه  هب 
زا یهورگ  نانآ  زا  سپ  دندوب ، هدمآرد  تکرح  هب  دـندوب  هدرک  نیذآ  دوخ  هاتوک  ياههزین  رـس  رب  ار  ییاهمچرپ  هک  یلاح  رد  يویدـخ ،

. دندشیم هدید  دندرکیم ، ارجا  دورس  دندیمدیم و  ییاهین  رد  هک  یلاح  رد  هژیو و  ییارآ  فص  اب  هشیب »  » نازابرس
هک یماگنه  دندوب . هدیدرگ  هطاحا  يویدخ ، رادساپ  نازابرـس  زا  یهورگ  هلیـسو  هب  هدش  دای  ناوراک  یمامت  هدـش  رکذ  شیارآ  رب  هوالع 

ییارآ فص  ناگرزب  يارب  مارتحا  هفیظو و  ماجنا  تهج  یـصاخ  بیترت  مظن و  اب  هک  یتلود  نازابرـس  هورگ  رب  دنتـشذگ ، العم »  » زا ویدخ 
. دنتـشاد یمارگ  ار  ناشیا  مدقم  بیترت  نیدـب  دـیدرگ و  کیلـش  نامـسآ  رب  پوت  ياههلولگ  هظحل ، نیا  رد  دـندرک و  روبع  دـندوب  هدرک 

تازاوم رد  هک  نیا  ات  داد  همادا  دوخ  ریـسم  هب  ویدـخ  ناوراک  دروآ . لـمع  هب  ناـنآ  زا  ار  دوخ  يرازگـساپس  رکـشت و  بتارم  زین  هدربماـن 
اعد و  هحتاف ! تئارق  اب  فیرش ، يوبن  رثا  نیا  تشادگرزب  زا  سپ  درک و  گنرد  هطقن  نیا  رد  ار  ياهظحل  ویدخ  دنتفرگ . رارق  رونلا » لبج  »
انم رد  فیرـش  فقوت  هژیو  هاگیاج  هب  هک  نیا  ات  دادیم  همادا  شیوخ  هار  هب  نانچمه  ناوراـک  داـتفا . هار  هب  ًاددـجم  راـگدرورپ  هاـگرد  هب 
نآ همادا  رد  سپـس  ویدـخ و  هدرپ  ارـس  هاگیاج و  نآ ، تسار  تمـس  رد  هک  تشاد  صاصتخا  فیرـش  هب  هراومه  هاـگیاج  نیا  دندیـسر ؛

. تشاد دوجو  وا  ناـیفارطا  یلاو و  باـنج  فیرـش و  ناـهارمه  ياـههدرپ  ارـس  زین  نآ  زا  سپ  دوـب . هدـیدرگ  اـیهم  سنرپ  باـنج  هدرپارس 
، دنکیم تکرح  تافرع  يوس  هب  هک  یصخش  پچ  تمس  رد  ینعی  هار  رگید  تمـس  رد  ناشیا ، ناهارمه  ریاس  ویدخ و  بانج  ياههمیخ 

. دوب هدیدرگ  اپ  رب 
ارف زا  شیپ  شردقنارگ ، نایفارطا  هارمه  هب  دـش و  راوس  دوخ  بوکرم  رب  ًاددـجم  شیوخ ، هدرپارـس  رد  یهاتوک  تحارتسا  زا  سپ  ویدـخ 
ایلع زا  رادـید  تهج  هدربمان  سپـس  دـندروآ . ياج  هب  ناکم  نآ  رد  ار  رهظ  زامن  دـنداتفا و  هار  هب  فیخ »  » دجـسم يوس  هب  رهظ ، ندیـسر 

راپـسهر دوب  هدـیدرگ  ایهم  هدامآ و  انم  رد  ترـضح  اـیلع  تماـقا  يارب  روظنم و  نیدـب  هک  فیرـش  باـنج  لزنم  يوس  هب  هدـلاو  ترـضح 
هاگیاج هب  رصع  زامن  زا  سپ  ویدخ  سپس  دیدرگ .
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ناـشیا و اـب  تاـقالم  زا  سپ  ناـیجاح ، هوـبنا  اـهلمحم و  هک  یلاـح  رد  تشاد ، روـضح  اـج  نآ  رد  ناـنچمه  دوـمن و  تـعجارم  شیوـخ 

شیوخ ناوراک  هارمه  هب  حبـص  زامن  يادا  زا  سپ  هجحلا  يذ  زور 9  رد  ویدخ  دندیدرگیم . راپسهر  تافرع  يوس  هب  يو ، زا  یـسوبتسد 
. دندمآرد تکرح  هب  تافرع  يوس  هب 

دـندیمدیم و اهین  رد  ناوراک  شیپاـشیپ  رد  بارعا  زا  یهورگ  هک  یلاـح  رد  درکیم ، تکرح  صاـخ  یلـالج  تبیه و  اـب  ناوراـک  نیا 
سپ و زا  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  نایجاح  ياههیبلت  اب  اهدورس  نیا  دوب . هداد  ناوراک  نادب  ار  یصاخ  قنور  زین  ابیز  ياهدورـس  ندناوخ 

تافرع يوس  هب  ًاددجم  دجـسم  نآ  زا  رادید  زا  سپ  تفر و  هرمن »  » دجـسم ترایز  هب  شهار  رد  ویدـخ  دوب . هارمه  دـشیم  هدینـش  شیپ 
تمـس رد  فیرـش  يوس  زا  هک  ياهژیو  هاگیاج  رد  دـیدرگ و  دراو  تافرع  هب  ویدـخ  ناوراک  رـصع ، راـهچ  تعاـس  رد  دـیدرگ . راپـسهر 

نایفارطا ياههمیخ  هدلاو و  ترـضح  ایلع  هژیو  هاگیاج  ویدخ ، هدرپ  ارـس  رانک  رد  دـندومن . قارطا  دوب ، هدـیدرگ  هدامآ  تشد  نیا  یبونج 
. دوب هدیدرگ  بصن  يو  نایفارطا  ياههمیخ  فیرش ، هدرپارس  برغ  رد  ینعی  نآ  رانک  رد  دوب و  هدیدرگ  ایهم  يو ،

تمـس رد  هک  یلاح  رد  دش و  دوخ  بسا  رب  راوس  رـصع ، زامن  زا  سپ  دعب  یتعاس  دومن  فاکتعا  شیوخ  هدرپارـس  رد  ار  زور  نآ  ویدـخ 
هب یتلود  لاجر  فارـشا و  ناگرزب  زا  يریثک  عمج  و  یلاو » نیـشناج   » بانج سنرپ و  بانج  نانآ  رـس  تشپ  رد  فیرـش و  بانج  وا  پچ 

هارمه هب  فوقو و  نایاپ  رد  هک  نیا  ات  دـندومن ، فوقو  نایجاح  ریاس  هارمه  اجنآ ، رد  دـندمآ و  همحرلا » لبج   » رانک اـت  دـندوب  هداـتفا  هار 
. دمآرد تکرح  هب  زین  ناشیا  ناوراک  تافرع ، زا  مدرم 

اریز دوب . هدیدن  مشچ  هب  ار  یهوکـش  تمظع و  نانچ  نآ  ياهدنبنج  چیه  زور  نآ  ات  هک  دوب  یتروص  هب  تافرع  زا  ویدخ  ناوراک  تکرح 
تشاد روضح  فیرش  ترـضح  ناشیا  رانک  رد  هک  یلاح  رد  مه  ویدخ  دندومنیم ، زاغآ  ار  شیوخ  تکرح  لمحم  ود  هک  نآ  ضحم  هب 
يویدخ نارادساپ  زا  یناوارف  هورگ  هلیـسو  هب  هک  یلاح  رد  ناگرزب ، ارما و  زا  یناوارف  عمج  نانآ  رـس  تشپ  رد  سپـس  درکیم و  تکرح 

شیپاشیپ رد  دندرکیم . تکرح  هدش  دای  ناوراک  رس  تشپ  فیرـش  نارادساپ  نانآ  زا  سپ  دندمآیمرد ؛ تکرح  هب  دندشیم ، تظفاحم 
ناوراک
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نایم رد  دندوب ؛ هداد  تأیه  نیا  هب  ار  یـصاخ  هوکـش  هک  دـندرکیم  تکرح  دوخ  ياپ  زیت  نارتش  اب  هشیب »  » نازابرـس زا  یهورگ  هدـش  دای 

رد ار  رورـس  یلاحـشوخ و  روآ ، طاشن  ياهدورـس  اههمغن و  ندـناوخ  اـب  رگید  یهورگ  اـهین و  رد  ندـیمد  اـب  هک  دـندوب  یهورگ  ناـنآ 
ویدخ و بانج  سپـس  دنتـشاد و  روضح  رادساپ  نازابرـس  زا  يدادعت  هورگ ، نیا  زا  سپ  دـندروآیم . دوجو  هب  رـضاح  تیعمج  ياهبلق 

دندرکیم تکرح  یعمج  زین  نانآ  زا  سپ  دندرکیم . تکرح  دـندوب ، نانآ  لابند  هب  مه  ناشیا  ناهارمه  هک  یلاح  رد  فیرـش ، ترـضح 
رگید فارشا و  ناگرزب  ماجنارس ، دندوب و  هدروآ  دوجو  هب  ار  یفـصولا  دیاز  رورـس  طاشن و  یبرع ، ياهیقیـسوم  اههمغن و  يارجا  اب  هک 

یتـحار و لاـمک  رد  یتدـم  زا  سپ  دوب و  هدـمآ  رد  تکرح  هب  هفلدزم  يوـس  هب  یگنهآ  نینچ  اـب  ناوراـک  دـندوب . تکرح  رد  نارـضاح 
. میدیسر هفلدزم  هب  شیاسآ 

، هراوس هدایپ و  رادساپ  نازابرس  دمآرد . تکرح  هب  ویدخ  ناوراک  زا  سپ  زین  اهسسنرپ  ترضح  الاو  ویدخ و  ردام  ترضح  ایلع  ناوراک 
هورگ هارمه  هـب  هـشیب »  » نازابرـس یتـلود و  نازابرـس  زا  یهورگ  ناـنآ  شیپاـشیپ  رد  دـندرک و  هرـصاحم  ار  ناـشیا  ياههکـسلاک  یگمه 

یناشفا وترپ  هتفرگرب و  رد  ار  ناوراک  فارطا  رد  لعـشم  نارازه  هک  یلاح  رد  ناـیفارطا  ياـهلمحم  سپـس  دـندوب ، تکرح  رد  کـیزوم 
. دوزفایم ناوراک  نیا  هوکش  لالج و  رب  مه  رازگ  جح  نانز  هلهله  نارازگتمدخ و  رون ، کیزوم ، دندرکیم . تکرح  دومنیم 

رارق نوگانوگ  ياهداژن  زا  مدرم  راظنا  زکرم  رد  ویدـخ  بانج  هک  یلاح  رد  میدومن ، یط  تعاس  ود  رد  ار  هفلدزم  ات  تافرع  ناـیم  هلـصاف 
. دندومنیم مالعا  ار  يو  اب  یگتسبمه  اعد و  زا  یتارابع  شیوخ ، دایرف  ویرغ  اب  راب  کی  دنچ  ره  رذگهر  نیا  رد  نایرصم  تشاد .

بـش رحنلا /( » ۀلیل   » یگمه هک  دوب  هدش  هتفرگ  رظن  رد  نانآ  نایفارطا  هدلاو و  ترـضح  ایلع  ویدـخ و  يارب  ياهژیو  ياههاگیاج  اجنآ  رد 
. دندینارذگ یشوخ  تیمیمص و  افص و  رد  ار  رحن )

رد ار  یناوارف  ياهینابرق  هبقع ، هرمج  یمر  زا  سپ  دـمآرد و  تکرح  هب  انم  يوس  هب  دوخ  ناوراک  رد  ویدـخ  باـنج  حبـص  زاـمن  زا  سپ 
سابل زا  يو  هاگنآ  دندرک  حبذ  وا ، روضح 
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هکم يوس  هب  فیرـش ، باـنج  ناوراـک  دوخ و  ناوراـک  هارمه  هب  سپـس  درک . نت  هب  ار  دوـخ  يداـع  ياـهسابل  دـیدرگ و  جراـخ  مارحا 
سپ نآ  زا  دندروآ . ياج  هب  زین  ار  هضافا  فاوط  دندروآ و  ياج  هب  یکلام  ماقم  تشپ  رد  فیرش  مرح  رد  ار  دیع  زامن  دندیدرگ  راپسهر 

. دندومن تعجارم  انم  يوس  هب  دوخ  هوکش  اب  ناوراک  هارمه  هب  رصع  زامن  زا  سپ  درک و  فرص  هرامالا  راد  رد  ار  راهن  ویدخ 

انم رد  ویدخ  بانج  فقوت  ياهزور 

اج نآ  رد  فیرش  نامرف  ندناوخ  نشج  و 

فارطا رد  يرـصم  كرت و  نازابرـس  زا  ییاـههورگ  هک  دوب  هدرکن  عولط  ربماـسد ، اب 24  قباـطم  هجحلا  يذ  هعمج 11  زور  باـتفآ  زونه 
دندش و عمج  دوب ، هدیدرگ  اپ  رب  اج  نآ  رد  یلاو  نیشناج  بانج  زین  فیرـش و  بانج  ویدخ ، ترـضح  ياههدرپ  ارـس  هک  یگرزب  هاگیاج 
، دنتشاد روضح  فیرش  بانج  نامرف  تئارق  نشج  تافیرشت  ماجنا  یگدامآ  اب  کیزوم  دارفا  زا  يدادعت  هورگ  ره  شیپاشیپ  هک  یلاح  رد 

ییارآ فص  ویدخ  روضح  يارب  هاگیاج  تسار  تمس  رد  دندوب  هدش  نییعت  شیپ  زا  هک  ویدخ  هارمه  ناگرزب  همه  رصع  يود  تعاس  رد 
. دوب هدومن  لاسرا  ناطلـس  تعلخ  نامرف و  لـماح  تأـیه  زا  لابقتـسا  يارب  ار  شیوخ  ناـیفارطا  زا  یهورگ  فیرـش  لاـح  نیا  رد  دـندرک .

یکیدزن هب  نامرف ، لماح  تأیه  هک  نیا  ات  دینارذگ . تبحص  اب  ناشیا  رانک  رد  ار  یتاظحل  دمآ و  ویدخ  هدرپارـس  يوس  هب  فیرـش  سپس 
ویدخ هک  یلاح  رد  یگمه - سپس  دندیـسوب . ار  نامرف  دندمآ و  هلپ  کیدزن  هب  فیرـش  هارمه  هب  ویدخ  ماگنه  نیا  رد  دندیـسر ، هاگیاج 

الاو و ماقم  زا  ناشن  تافیرـشت  هنوگ  نیا  هک  دـنامن  یفخم  دـندیدرگ . راپـسهر  يویدـخ  هدرپارـس  يوس  هب  تشاد - رارق  ناـنآ  شیپاـشیپ 
پچ تمس  رد  هتسشن و  سلجم  ردص  رد  ویدخ  ماگنه  نیا  رد  دوب . اراد  ار  لوا  ماقم  مسارم ، تافیرـشت و  نیا  رد  هتـشاد و  ویدخ  یگرزب 

بانج برع و  ياههلیبق  ناگرزب  نانآ ، زا  سپ  دنتفرگ . رارق  فارشا  ریاس  هاگنآ  فیرـش و  نادنزرف  یلاو و  نیـشناج  سپـس  فیرـش و  وا 
یتفم و
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ياهورین هدنامرف  اشاپ  مظان  بانج  نانآ  همدـقم  رد  ینامثع و  نازابرـس  لاجر  سپـس  رهـش و  نایعا  املع و  زا  يریثک  عمج  هکم و  یـضاق 

اشاپ و تزع  اشاپ ، قیفش  نایاقآ  تارـضح  سپـس  اشاپ ، نیدلا  لامک  سنرپ  ویدخ ، تسار  تمـس  رد  دوب . هتفرگ  رارق  نادنموق ) زاجح /( 
. دندوب هتفرگ  رارق  يرصم  فیرش  لمحم  يورین  نارازگتمدخ  ویدخ و  هارمه  نادنمراک  سپس  اشاپ ، يریخ 

زا رفن  ود  وا  فرط  ود  رد  هک  یلاح  رد  هدومن ، نامرف  توالت  هب  عورـش  دمآ و  هدرپارـس  هنایم  هب  تیالو » یچبوتکم   » بانج ماگنه  نیا  رد 
. دندوب هداتسیا  تافیرشت  نیرومأم 

بانج هب  مجنپ » دـمحم   » ناطلـس يوس  زا  هدـش  هداتـسرف  تعلخ - هملک  هب  هک  یماگنه  دومن و  تئارق  یکرت  نابز  هب  ار  ناـمرف  یچبوتکم 
نایاپ زا  سپ  دندناشوپ ، فیرش  نت  رب  دندرک و  جراخ  هچقب ) یمشیربا /(  ششوپ  نورد  زا  ار  نآ  نارادنامهم  زا  رفن  ود  دیـسر ، فیرش -
لماش همان  نیا  دومن . تئارق  عمج  رد  ار  نآ  هدـش  هداتـسرف  یبرع  همجرت  تساوخ و  اـپ  هب  فیرـش  صوصخم  یـشنم  هماـن ، ناـمرف  تئارق 

، یقالخا نساحم  تیارد ، نسح  تکلمم ، هرادا  رد  تمه  ولع  يأر ، تلاصا  نآ  رد  هک  دوب  فیرـش  هب  ینامثع )  ) ناطلـس يوس  زا  یبلاطم 
دادملق یمظع  تفارـش  زکرم  ار  هنیدم  هکم و  دوب و  هدـیدرگ  روآ  دای  فیرـش  هب  ار  ماقم  نیا  يالاو  لیاضف  اهیکین و  هنامیرک ، يایاجس 

هب ار  نانآ  یتمالـس  هافر و  یتحار و  هک  يراک  ره  ماجنا  مارحلا و  هَّللا  تیب  جاجح  اـب  يراـکمه  يراـیمه و  هب  تبـسن  ًانمـض  دوب و  هدومن 
. دوب هدومن  دیکأت  رگزواجت  بارعا  تسد  ندرک  هاتوک  نآ و  لقن  لمح و  لیهست  شیاسآ و  اههار و  نیمأت  دروآیم و  هارمه 

نینچمه دوب . هدـش  رظن  تقد  لامک  اب  نآ ، نابحاص  ناـیم  رد  تاقدـص  میـسقت  قوقح و  جرخ  رد  فیرـش  يوس  زا  قوف  دراوم  رب  هوـالع 
. دوب هدرک  دیکأت  نانآ  فیاظو  ماجنا  رب  تراظن  نایتلود و  نایشترا و  زا  معا  یتلود  نیرومأم  اب  يراکمه  هب  تبسن  ار  فیرش 

نامرف تئارق  هک  نیا  ات  دندرکیم . صخـش  نآ  نت  رب  ار  هژیو  یتعلخ  دـشیم  هدروآ  یتکلمم  لاجر  زا  یمان  هاگره  نامرف ، تئارق  ماگنه 
فیرش هوهق ، ندیشون  زا  سپ  دنداد . رارق  رضاح  عمج  رایتخا  رد  هتخیر و  اهناویل  رد  ار  اهتبرش  ویدخ ، روتـسد  هب  سپ  دیـسر ؛ نایاپ  هب 

. دومن كرت  ار  سلجم  درک و  یظفاحادخ  ویدخ  اب 
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نیا ات  میناسرب  امش  رظن  هب  دوب  هدش  هداد  فیرش  هب  یمظع ، تفالخ  يوس  زا  نامرف  نیا  رد  هک  ار  یباقلا  تاملک و  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 

: دییامن مّسجم  دوخ  رظن  رد  ار  فیرش  تلزنم  ناکم و  دیناوتب  هک 
هخاش ناشن  مان و  شوخ  دادجا  نآ  فانمدبع ، لآ  ناردپ  زا  ناینیشیپ ، فارـشا  راثآ  هدنریگربرد  هناگی ، ماقم  بحاص  دجما ، نیما  بانج  »

هک یـسفن  هب  بستنم  تسا و  نیرتـالاو  نآ  رـصنع  هک  ياهرجـش  نآ  هب  هتـسباو  يوفطـصم ، يوـلع  نادـناخ  هتـسجرب  يوـبن ، هیکز  هرجش 
رظن و دروـم  هک  یـصخش  لوـسرلا ، تیب  لآ  هدـمع  لوـتب ، يارهز  هلالـس  هدـبز  هداد ، رارق  رـشب  دارفا  نـیرترب  زا  ار  نآ  هرهوـج  دـنوادخ 

ریما نم  كریز  میدـن  ریزو و  يدـیجم ، ینامثع و  عصرم  راختفا  ناشن  لماح  تسام ، تنطلـس  يارزو  مظاعا  زا  گرزب و  هاـشداپ  فطاوع 
«. خلا همرکم  هکم 

هدرب راک  هب  يو  يارب  نآ  رد  هک  یباقلا  هکم و  ریما  هب  اهیـسکرچ  نارود  رد  هدش  هتـشون  ياههمان  هک  دیـسر  بناج  نیا  رظن  هب  اجنیا  رد 
: میامن وگ  زاب  امش  يارب  تسا  هدشیم 

: تسا هدمآ  تارابع  نیا  هیلک  ریما ، اب  هبتاکم  تمسق  یشعالا » حبص   » باتک رد 
، یمدقملا ینوعلا ، يرخذلا ، يریـصنلا ، يدضعلا ، يدیؤملا ، یلداعلا ، یملاعلا ، يریبکلا ، يریمألا ، یلاعلا ، سلجملا  ۀمعن  یلاعت  هَّللا  مادأ  »

دعس نیملسملا ، مالسإلا و  ّزع  اًلثم ،) ینیسح   ) ینالفلا یلیـصألا ، یبیـسنلا ، یبیـسحلا ، یفیرـشلا ، یلفاکلا ، یمیعزلا ، يریهظلا ، يدحوألا ،
، نیطالسلا كولملا و  ریهظ  هیولعلا ، ۀباصعلا  زارط  هیکزلا ، ةرجشلا  عرف  ةارهزلا ، ةرسألا  بکوک  ةرهاطلا ، ةرتعلا  لالج  نیملاعلا ، یف  ءارمألا 

همان نیا  ًانیبج ، ءیضی  ًاهجو و  هَّللا  دنع  دوسألا  رجحلا  ةرواجمب  هل  ضیبی  هفرش  و  انیکم ، هناکم  و  انیمأ ، همرح  لازال  نینموملا ، ریمأ  بیسن 
 ... خلا اهدورد  نیرتمرگ  هارمه  هب  ار  دوخ  مالس  نآ  رد  دیدرگ و  رداص  یلاع  سلجم  يوس  زا 

هاگیاج زا  كولم  ناهاشداپ و  نایم  رد  ماقم  نیا  دـناهدوب و  لئاق  الاو  یتلزنم  ماقم و  فیرـش ، يارب  هراومه  هک  دـینکیم  هظحالم  نیاربانب 
نادناخ نیرتمهم  نیرتالاو و  هکم ، فارشا  نادناخ  اریز  تسین  بیجع  دوخ  هاگیاج  رد  نیا  تسا و  هدوب  رادروخرب  ياهژیو 
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. دنشابیم ناهج  رد  فیرش (1) 

هرجش نیا  زا  ياهخاش  ره  و  دسریم . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  ام  ربمایپ  هب  کش  نودب  نادناخ  نیا  هلـسلس  هرجـش و  اریز  - 1
هب ار  گنس  نارگ  اهبنارگ و  یثرا  كرابم ، نادناخ  نیا  تبـسن  هدیـسر و  ثرا  هب  دنزرف  هب  رـسپ  زا  نونک  ات  مالـسا  زاغآ  زا  يوبن  همیرک 

تیب لها  هاگهانپ  هاگیاج و  هک  رصم  رد  هژیو  هب  یمالسا ، ياهنیمزرـس  رد  نادناخ  نیا  ياههخاش  زا  يرایـسب  نونکا  مه  هتـشاد و  هارمه 
طبـس ود  زا  یکی  هب  ار  نانآ  هک  دشابیم  ییاهبسن  هلـسلس  ياراد  هخاش  ره  دـنراد . دوجو  تسا ، هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

اههمان هرجـش  اههمان و  بسن  نیا  ینیـسح  تاداس  ای  ینـسح و  تاداس  لاثم  ناونع  هب  دنادرگیم . لصتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
زا صوـصخم  ياـهنامز  رد  هـک  دنــشابیم  هناـیلاس  یقوـقح  ياراد  اـهنآ  زا  ناـگرزب  هدـش و  دـیق  فارــشا  ناـگرزب  دزن  هژیو  رتاـفد  رد 

. ددرگیم نالعا  هیموی  ياههمانزور 
ناسانـشبسن و دسریم . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ًابیرقت  نرق  هدراهچ  لوط  رد  نادـناخ  نیا  بسن  کش  نودـب  بیترت  نیدـب 

اریز دنرادن . نآ  رد  یکـش  هنوگ  چیه  دناهدوب و  قفتم  ناندع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  بسن  ندیـسر  رد  یگمه  ناخروم ،
نونک ات  و  تسا . هتـشاد  هارمه  دوخ  اب  اهتلم  ریاس  رب  يزایتما  ناونع  هب  هراومه  برع  هک  هدوب  یتایـصوصخ  اهیگژیو و  زا  یکی  بسن ،

. دشابیم رادروخرب  زایتما  نیا  زا  برع  زین 
يارب رتلیـصا  یبسن  ناونع  هب  نآ  زا  هدرک و  دای  تمظع  راختفا و  ناونع  هب  ار  نآ  هدوب  رتینالوط  رتگرزب و  یبسن  ياراد  هاـگ  ره  برع 

ياههبـش کـش و  هنوـگ  چـیه  بسن  نیا  رد  نوـنک  اـت  مالـسا  شیادـیپ  زاـغآ  زا  ناناملـسم  تسا . هدرک  دادـملق  نارگید  لـباقم  رد  دوـخ 
: زا تسا  ترابع  بسن  نیا  دنناسریم ، زین  نارگید  هب  دناهداد و  اج  شیوخ  بلق  رب  یکدوک  ماگنه  زا  ار  بسن  نیا  هراومه  دناهدرکن و 

دنزرف بعک ، دنزرف  هرم ، دنزرف  میکح ، دنزرف  یـصق ، دنزرف  فانم ، دبع  دنزرف  مشاه ، دنزرف  بلطملادبع ، دنزرف  هَّللادبع ، دنزرف  دـمحم ،
دنزرف رـضم ، دنزرف  سایلا ، دنزرف  هکردم ، دنزرف  همیزخ ، دنزرف  هنانک ، دنزرف  رـضن ، دنزرف  کلام ، دنزرف  رهف ، دنزرف  بلاغ ، دنزرف  يؤل ،

. ناندع دنزرف  دعم ، دنزرف  رازن ،
نیاربانب هتـشاد  دوجو  دالیم  زا  شیپ  متفه  نرق  زاغآ  رد  هک  تسا  رـصنلا  تخب  ناندـع و  نایم  يدادـخر  تسا  تباث  هک  هچنآ  خـیرات  رد 

. دشابیم نرق  دودح 26  رد  ناندع ، نامز  ینونک و  هلسلس  نایم  هلصاف 
ناندع هک : دناهتفگ  دناهدناسر و  میهاربا  دـنزرف  لیعامـسا  هب  ار  ناندـع  بسن  سانـش ، بسن  نادنمـشناد  هک  مییامن  لوبق  هک  یتروص  رد 

سپ تسا ، هدوب  لیعامـسا  دنزرف  تبان ،) رادیق /(  دنزرف  لمح ، دنزرف  تنب ، دنزرف  نامالـس ، دنزرف  عسیمه ، دـنزرف  ددا  دـنزرف  دا ، دـنزرف 
هب تبـسن  بلطم  نیا  رکذ  اب  دیـسر . دـهاوخ  نرق  تفه  یـس و  زا  شیب  هب  هیلیعامـسا  هقلح  ینونک و  میرک  بسن  هلـسلس  نیا  نایم  هلـصاف 
اریز دـشابیم . نیمز  يور  رب  دوـجوم  نادـناخ  نیرتقـیمع  نیرتنهک و  نادـناخ  نیا  هک  ددرگیم  نشور  يوـبن ، فیرـش  نادـناخ  بـسن 
هکم رد  فارـشا  نادـناخ  زا  سپ  اهنرق  دـننکیم ، دای  نانآ  زا  مارتحا  هب  نایگنرف  هدوب و  مارتحا  دروم  اـپورا  خـیرات  رد  هک  ییاهنادـناخ 

، هسنارف ياهنیمزرس  رب  نانآ  تموکح  دیآیم و  رامش  هب  ییاپورا  نادناخ  نیرتنهک  هک   ) Bovrbon نوبرب ) نادناخ  اریز  تسا ، هدوب 
. ددرگیمرب دالیم  زا  سپ  لاس 913  هب  نانآ  خیرات  زاغآ  هدوب ، ایناپسا  ایلاتیا و 

لاس 954 هب  نانآ  بسن  خـیرات  دـننکیم و  تموکح  شیرتا  رد  نونکا  مه  هک  هدوب   ) Habsbovrg گروبسباه ) نادناخ  نآ ، زا  سپ 
نانآ بسن  دنیآیم و  رامش  هب  نادناخ  نآ  زا  ایلاتیا  ینونک  ناهاشداپ  هک  هدوب   ) Savoie ياوفس ) نادناخ  سپس  ددرگیم . زاب  يدالیم 

يدالیم لاس 1277  هب  ناـش  تمدـق  زین  ناـنآ  هک  دـناهدوب  ناـمثع  لآ  ناـهاشداپ  نادـناخ  سپـس  ددرگیم . زاـب  يدـالیم  لاـس 1027  هب 
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هب زین  نانآ  بسن  هک  دناهدوب . فورعم   ) Romanov فونامور ) نادناخ  مان  هب  هک  دناهدوب  سور  ياهرصیق  نادناخ  سپس  ددرگیمرب .
. ددرگیم زاب  يدالیم  لاس 1547 
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328 ص :
زین وا  هارمه  ناگرزب  لاجر و  یمامت  ناشیا  لابند  هب  دـمآ و  هاگیاج  هلپ  رانک  هب  فیرـش  هارمه  ویدـخ  همان ، ناـمرف  توـالت  ناـیاپ  زا  سپ 

هارمه يزاـجح  يورین  نازابرـس  ماـگنه  نیا  رد  دـندرک . تکرح  فیرـش  لـمحم  نادـنمراک  وا و  یتـلود  نادرم  فیرـش و  لاـجر  دـننام 
شیاـمن هب  ار  شیوخ  یماـظن  تردـق  يرـصم ، لـمحم  یماـظتنا  يورین  هارمه  هب  يویدـخ  نارادـساپ  سپـس  یماـش و  لـمحم  نارادـساپ 

لاجر ات  یشترا  یهاشداپ و  لاجر  زا  نارگاشامت ، یمامت  هک  دوب  هنادنمتردق  ابیز و  نانچ  نآ  ریخا  يورین  ود  بیترت  مظن و  اما  دندراذگ .
هب مرجال  دنک ، رایتخا  توکس  نآ  لباقم  رد  تسناوتن  نادنموق ) زاجح /(  یماظن  يورین  سییر  هک  اجنآ  ات  داد ، رارق  ریثأت  تحت  ار  یتلود 
اریز دوب  هدش  زین  یلاو  نیشناج  فیرـش و  رب  ریثأت  بجوم  تردق ، نیا  دومن . فارتعا  نانآ  مظن  يرـصم و  نازابرـس  يورین  یماظن  تردق 

تفرـشیپ یقرت و  هب  ناشیا  هجوت  لذب  تیانع و  هب  تبـسن  ویدخ  ماقم  زا  تسا  مزال  اجنیا  رد  دوزفا ! نانآ  بجعت  رب  اههنحـص  نآ  هدـهاشم 
. میئامنب ار  يرازگساپس  رکشت و  لامک  رصم ، تموکح 

نانآ هدنامرف  و  روف ) راد  هاشداپ  « ) رانید نب  یلع   » نازابرس رب  ناشمـشچ  رود  زا  هاگان  مسارم ، نیا  ماگنه  رد  ویدخ  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
نانآ سییر  فرط  هب  دوخ  زا  یگدـنیامن  هب  ار  یـصخش  سپ  دـندوب . داتـسیا  مدرم  فوفـص  رـس  تشپ  رد  دوخ  لمحم  هارمه  هب  هک  داتفا 

. دنیامن تکرش  شیامن  نیا  رد  شنازابرس  هارمه  هب  هدربمان  هک  داد  روتسد  يو ، هب  تبسن  فطل  مارتحا و  زا  سپ  داتسرف و 
دوخ ياههحلسا  کیزوم ، ياون  اب  هک  یلاح  رد  دوخ  نادرم  شیپاشیپ  رد  هدربمان  سپ 
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هّکم فیرش  اب  تاقالم  انم و  رد  فیرش  هاگهمیخ  هب  دورو  ماگنه  انم  رد  ویدخ  بانج  ریوصت 
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. دندرک ارجا  مسارم  دندادیم ، تکرح  دنشاب  هلمح  ای  گنج  هجوتم  هک  نآ  دننامه  یسامح ، ابیز و  رایسب  زرط  هب  ار 

ناشیا تهج  دیع  تافیرشت  مسارم  یهاتوک ، تحارتسا  زا  سپ  هدیدرگ و  راپـسهر  شیوخ  هدرپارـس  يوس  هب  ویدخ  شیامن  نیا  نایاپ  رد 
: دیدرگ زاغآ 

رضاح روظنم  نیدب  هک  يرصم  ياهتیـصخش  ناگرزب و  زا  يرگید  دارفا  ویدخ و  هارمه  یتلود  لاجر  نانآ  لابند  هب  نایـشترا و  زاغآ  رد 
دروخرب اب  یگمه  دندمآ و  شیپ  يرـصم  لمحم  نادنمراک  سپـس  دندمآ . ویدخ  يوس  هب  دوخ  تاکیربت  میدـقت  يارب  دـندوب ، هدـیدرگ 

. دندیدرگ هجاوم  وا  نادنخ  تروص  هنامیرک و 
دندوشگ و ناشیا  يارب  رمع  لوط  اعد و  هب  نابز  جح ، هضیرف  ماجنا  هب  تبـسن  ویدخ ، رـضحم  هب  دوخ  تاکیربت  میدـقت  زا  سپ  دارفا ، نیا 
فارـشا و زا  رایـسب  يدادـعت  هورگ ، نیا  زا  سپ  دـندرک . اضاقت  یلاـعت  يراـب  هاـگرد  زا  ار  شیوخ  تکلمم  وا و  هاـفر  تداعـس و  لاـمک 

نآ کی  کی  فیرـش  لاح  نیا  رد  ًانمـض  دـندیدرگ ؛ بایفرـش  ناـشیا  روضح  هب  ناـیجاح ، گرزب  ياهتیـصخش  رگید  هکم و  ناـگرزب 
ناروای ناراکمه و  تافیرـشت و  لاجر  هاگ  ار و  دوخ  نادنزرف  هاگ  هک  تروص  نیا  هب  دومنیم ، یفرعم  ویدـخ  روضح  هب  ار  اهتیـصخش 

. درکیم یفرعم  روضح  هب  ار  شیوخ 
، يو بوخ  دروخرب  نیا  هک  يروط  هب  دـشیم  وربور  یگمه  اب  زاـب ، یناتـسد  نادـنخ و  یتروص  هداـشگ ، يور  اـب  ماـگنه  نیا  رد  ویدـخ 

. دندیسریم رظن  هب  نامداش  شرضحم ، زا  جورخ  ماگنه  هب  نانامهیم  دوب و  هدیدرگ  همه  یلاحشوخ  بجوم 
نازابرـس يورین  کیزوم  هورگ  یماش و  يرـصم و  لمحم  زین  يویدخ و  نارادـساپ  کیزوم  هورگ  اهدروخرب ، تافیرـشت و  نیا  يانثا  رد 

نآ يالبال  رد  هک  دندورـسیم  ار  ییاههمغن  اهشرام و  اهدورـس و  ویدـخ ، هدرپارـس  یکیدزن  رد  ياهژیو  هاـگیاج  يور  هکم ، رد  رقتـسم 
. دوب هداد  نمجنا  نیا  هب  ار  یصاخ  ییابیز  یمرگ و  نایجاح ، يداش  ویرغ  یلحم و  ياهکبل  ین  پوت و  ياههلولگ  يادص 

هدرپارـس نوریب  زا  فیرـش  ماگنه  نیا  رد  دـیدرگ ، فیرـش  همیخ  مزاع  فیرـش ، زا  دـیدزاب  دـصق  هب  ویدـخ  تافیرـشت ، نیا  نایاپ  زا  سپ 
ینایاش مرگ و  لابقتسا  دروم  ار  يو  شیوخ 
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ناوید ياـسؤر  ماـگنه  نیا  رد  تسـشن . يو  پچ  تمـس  رد  دوخ  دـیناشن و  سلجم  ردـص  رد  ار  وا  داد و  رارق  دوب  يو  ماـقم  روخ  رد  هک 

کیربت فیرـش  روضح  هب  دندش و  دراو  هدرپارـس  نیدب  یهاشداپ ، لاجر  زین  رـصم و  شترا  نادـنمراک  زا  يرایـسب  عمج  هارمه  يویدـخ 
ره دیسر و  نایاپ  هب  سلجم  نآ  تبرش ، ندیشون  اب  سپس  دومنیم . یفرعم  فیرش  هب  مان  اب  ار  نانآ  کی  کی  ویدخ  هک  یلاح  رد  دنتفگ ؛

. دندومن تعجارم  شیوخ  هاگ  تحارتسا  هب  کی 
تکرح هب  یلاو  نیـشناج  همیخ  يوس  هب  دوب ، هدیدرگ  هطاحا  شهارمه  ناگرزب  اسؤر و  يوس  زا  ویدـخ  رود  هک  یلاح  رد  ماگنه  نیا  رد 

. دندمآرد
شیوخ هدرپارس  يوس  هب  ویدخ  هوهق ، ندیشون  ینیریـش و  ندروخ  زا  سپ  دومن و  لابقتـسا  شترـضح  زا  میرکت  مارتحا و  لامک  رد  یلاو 

. دومن تعجارم 
. دینارذگ دندیدرگیم ، یفرعم  وا  نایفارطا  زا  یخرب  ای  فیرش و  يوس  زا  ًابلاغ  هک  هدننک  رادید  ياهتأیه  زا  لابقتسا  هب  ار  یتدم  ویدخ 

هدنبیز هک  نانچ  نآ  اجنآ  رد  دنتفر و  يرصم  لمحم  هاگودرا  زا  رادید  هب  یلاو ، نیشناج  راکرـس  هارمه  فیرـش  زور ، نآ  رهظ  زا  دعب  رد 
هارمه ویدـخ  رـصع ، زامن  زا  سپ  دـیدرگ . لابقتـسا  نانآ ، زا  یهاشنهاش  مالـس  نتخاون  اهپوت و  کیلـش  نایم  رد  دوب ، نانآ  نأش  ماقم و 

، یمر ماـجنا  زا  سپ  ندـمآرد و  تکرح  هب  تارمج  یمر  يوس  هب  هوکـش  اـب  یناوراـک  رد  دـندش و  راوس  شیوـخ  ياـهبسا  رب  فـیرش 
. دندومن تعجارم  شیوخ  ياههاگیاج  هب  یگمه 

شیپاشیپ رد  هک  یلاح  رد  نانامهیم  اشع ، زامن  زا  سپ  داد . بیترت  یتفایض  وا ، موق  ناگرزب  زا  رفن  یس  فیرش و  راختفا  هب  ویدخ  بش  نآ 
نادرم ماگنه ، نیا  رد  دومن . لابقتـسا  نانآ  زا  ییورـشوخ  مارتحا و  لامک  اب  يو  دـندمآ ، ویدـخ  هدرپارـس  هب  تشاد  روضح  فیرـش  نانآ 

زا یتعاس  یگمه  دیدرگ و  عمج  اههرفـس  ماش  فرـص  زا  سپ  دندوب . نانامهیم  نایم  رد  تمدخ  ییاریذپ و  لوغـشم  يویدـخ ، تافیرـشت 
ویدخ روضح  هب  ار  دوخ  رکـشت  ساپـس و  بتارم  هک  یلاح  رد  یگمه  نایاپ  رد  دـندینارذگ و  رگیدـکی  نایم  وگتفگ  ثحب و  هب  ار  نامز 

ناملـسم ناهاشداپ  ارما و  نایم  رد  وا  لاثما  دایدزا  ناهاوخ  دـندرکیم و  بلط  ار  وا  رمع  لوط  یلاعت  يراب  هاگرد  زا  دنتـشادیم و  میدـقت 
هک تسا  رکذت  هب  مزال  دنتفگ . كرت  ار  مسارم  دندیدرگیم 
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بجوم زین  نیمه  هک  دیدرگیم  ارجا  زین  يویدـخ  رادـساپ  کیزوم  هورگ  يوسزا  کیزوم  زاییاههمغن  تفایـضنیا ، يرازگرب  ماگنهرد 

. دیدرگیم نیرضاح  نایم  رد  یصاخ  ناجیه  روش و 
نایجاح ياههمیخ  انم و  رد  فیخ  دجسم  ریوصت 

ییابیز روط  هب  ار  اضف  هظحل  ره  دیدرگیم و  کیلش  نامسآ  هب  ویدخ  هدرپارس  زا  جراخ  رد  هک  یناشفا  رون  ياههلولگ  هلیسو  هب  نینچمه 
، اهیبرغم اهیناریا ، اهبرع ، زا  رگاشامت  نارازه  لاح  نیا  رد  دوزفایم . تفایض  نیا  تمظع  هوکـش و  رب  زین  تلاح  نیا  دومنیم ، ینارون 

یتح هک  ار  ریظنیب  ابیز و  مسارم  نیا  دندوب ، هدیدرگ  عمج  لحم  نیا  رد  نارگید  اهيدـنه و  اهياهواج ، اهكرت  اهینادوس ، اهيرـصم ،
هدینـش شخپ و  اضف  رد  نانآ  يوس  زا  يداش  زا  يویرغ  هاگ ، دـنچ  زا  ره  دـندرک و  هراـظن  دـندوب ، هدـیدن  دوخ  ياـهروشک  اـی  ینم و  رد 

، انم رد  هژیو  هب  ار  یهوکـش  اب  مسارم  نینچ  نیا  هک  دـندرکیم  اعدا  دـندوب  هدـمآ  جـح  هب  لبق  نایلاس  رد  هک  زین  ناـنآ  زا  یخرب  دـشیم .
اب یگمه  نآ ، زا  سپ  تفای و  همادا  بش  زا  یـساپ  ات  مسارم  نیا  دـیدرگیم ! نانآ  فعـش  بجعت و  بجوم  دوخ  رما  نیمه  هک  دـناهدیدن 

مسارم ماجنا 
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. دندومن كرت  ار  لحم  نآ  راگدرورپ ، هاگشیپ  هب  نآ ، نارادمدرس  مالسا و  يدنلبرس  تزع و  يارب  اعد 

سپ دینارذگ و  ناگرزب  رگید  نایجاح و  نیریاز ، زا  یلاو - نیشناج  فیرـش و  هارمه  دید - زاب  دید و  اب  زین  ار  هجحلا  يذ  زور 13  ویدخ 
. دیدرگ هکم  یهار  هوکش  اب  یناوراک  رد  رصع ، زامن  زا 

هب تاریخ  همـشچرس  اهوزرآ و  ندیـسر  هجیتن  هب  قیقحت و  يارب  یناکم  انم  رد  ویدـخ  هدرپارـس  هاگیاج و  تفگ : ناوتیم  یلک  يروط  هب 
زا نایجاح  ناگرزب و  زا  معا  فلتخم  ناگدـننکدیدزاب  نیریاز و  زا  ولمم  هراومه  زور ، دـنچ  نیا  رد  ناشیا  هاـگتماقا  اریز  دـمآیم ، راـمش 

. دوب فلتخم  ياهداژن 

فیرش ياهناوراک 

زا یتعامج  سپـس  راد ، هزین  راوس و  بسا  یهورگ  ادـتبا  دـنیامنیم : لمع  ریز  ماظن  قبط  تکرح  ماگنه  رد  هراومه  فیرـش  ياـهناوراک 
رد دـنتفرگیم  رارق  نارتهم  زا  یهورگ  نانآ  رـس  تشپ  دـنتفرگیم . رارق  دنتـسه  ور  زیت  ياهرتش  رب  راوس  هک  یلاـح  رد  هشیب »  » ياـهبرع

تسار و تمس  رد  یکی  هک  دوب  رتهم  ود  ياراد  بسا  ره  دندیـشکیم و  كدی  شیوخ  هارمه  هب  ار  لیـصا  یبرع  بسا  يدادعت  هک  یلاح 
ياهخن اب  اهرطاق  نیا  زا  کی  ره  نیز  دنتفرگیم ، رارق  اهرطاق  اهبسا ، رس  تشپ  رد  سپـس  دوب . تکرح  رد  نآ  پچ  تمـس  رد  يرگید 

تـشپ رد  دشیم ؛ هدیـشک  كدی  بسا  ود  هلیـسو  هب  هک  درکیم  تکرح  ياهکـسلاک  هدش ، دای  هورگ  زا  سپ  دوب . هدیدرگ  نیذآ  ییالط 
هتسشن گنهآ  شوخ  راوهار و  یبسا  رب  راوس  هک  یلاح  رد  دوب  فیرش  نتفرگ  رارق  لحم  رتم  هاجنپ  دودح  رد  ياهلـصاف  هب  هکـسلاک ، رس 

، بقع هب  لـیامتم  یمک  وا  پچ  تمـس  رد  دـنتفرگیم . اـهراد ، هنازخ  اًـلثم  نارگید  مـشح و  مدـخ و  زا  یهورگ  ار  فیرـش  فارطا  دوـب ؛
مـشیربا زا  گرزب  رتچ  نیا  دـنکیم ؛ تکرح  تسا  هتفرگ  فیرـش  رـس  يور  ار  يرتچ  هک  یلاح  رد  دریگیم و  رارق  راوس  بسا  یـصخش 

رات و هک  تسا  هدش  هتفاب 
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یگژیو ياراد  نابیاس  نیا  دشابیم . تمیق  نارگ  ياهنیگن  زا  هدیشوپ  نآ  ینوریب  حطـس  یمامت  هدش و  لیکـشت  نیرز  ياهخن  زا  نآ  دوپ 

دوب و هدـش  هتخاس  دیفـس  گنـس  زا  رتچ  هتـسد  دـشابیم ؛ مین  رتم و  کی  رطق  هب  مظنم و  ياهرک  مین  دـننامه  هک  يروط  هب  تسا ، یـصاخ 
رد فیرـش  هک  یماگنه  دوشیم . تباث  رقتـسم و  تکرح ، ماگنه  هب  نآ  لماح  تسد  رد  هک  تسا  هدیدرگ  دـنلب  ياهزادـنا  هب  نآ ، عافترا 

ياراد فیرـش  همیخ  هک  نآ  اب  دوشیم  هتـشاذگ  نیمز  يور  وا  همیخ  لباقم  رد  یتمالع  ناونع  هب  رتچ  نیا  دریگیم  رارق  شیوخ  هدرپارس 
. دنکیم زاینیب  ار  يو  شاهدرپارس  رب  خرس  هدرپ  نآ  نتشارفا  رب  زا  رتچ ، نیا  دوجو  اب  نکیل  دشابیم ، خرس  گنر  هب  ياهژیو  هدرپ 

رب راوس  هک  یلاح  رد  هکم ، نایعا  سپـس  فارـشا و  ناـگرزب  زا  یناوارف  عمج  هک  تسا  مظنم  ناـنچ  نآ  تکرح  ماـگنه  فیرـش  ناوراـک 
. دننکیم نت  هب  ار  دوخ  صاخ  ياهناشن  اب  یمسر  سابل  یگمه  دنشابیم و  تکرح  رد  وا  لابند  هب  دنشابیم  شیوخ  ياهغالا  ای  اهبسا 

تکرح هب  زین  کیزوم  هورگ  نانآ ، زا  سپ  دـننکیم و  تکرح  زین  ناـمالغ  ناراکـشیپ و  ناراکتمدـخ و  هدـش ، داـی  ياـههورگ  ناـیم  رد 
هراـقن یهورگ  دنـشابیم ، شیوخ  ياـهرتش  رب  راوـس  یگمه  هک  دنتـسه  برع  ياهنادیقیـسوم  زا  يدارفا  لـماش  هورگ  نیا  دـیآیمرد ؛

« هشیب  » ياهبرع هلیـسو  هب  کـیزوم  هورگ  دـننکیم . ارجا  ار  ییاـبیز  گـنهآ  دـنمدیم و  شیوخ  ياـهین  رد  رگید  یهورگ  دـننزیم و 
ار ياهسامح  داش و  یلحم  ياهگنهآ  اهدورـس و  دنـشابیم ، شیوخ  ياپزیت  ياهرتش  رب  راوس  هک  یلاح  رد  نانآ  تسا و  هدیدرگ  هطاحا 

. دنناوخیم هدومن ، ارجا  کیزوم  ياههمغن  نزو  رب 
. درکیم تکرح  دوب  فیرش  رظن  دروم  هک  یلحم  يوس  هب  دمآیمرد و  تکرح  هب  یمظن  بیکرت و  نینچ  اب  ناوراک  نیا 

ای نایـسابع و  زا  ياهفیلخ  لاثم  ناونع  هب  تسا ؛ هدوب  جیار  قرـش  ناهاشداپ  نایم  رد  هک  هدوب  یمیدق  یتنـس  اهناوراک ، نیا  بیترت  ماظن و 
باب نیا  رد  يزیرقم  باتک  رد  هک  ناـنچ  نآ  دـناهدرکیم ، لاـقتنا  لـقن و  گـنهآ  نیدـب  اـهنیا  زج  یـسکرچ و  ناـهاشداپ  اـی  ناـیمطاف و 

. تسا هدمآ  یشرازگ 
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هدوب ياهژیو  ماقم  هاـگیاج و  ياراد  هراومه  دوب و  موق  ناـگرزب  زا  یکی  نآ  لـماح  هک  دـشیم  هدـیمان  ناـبیاس  ناـیمطاف  دزن  رد  رتچ  نیا 
نادوس خیرات  رد  بناج  نیا  دناهدیمانیم . هبق »  » لماح ار  نآ  زین  یخرب  تسا و  هدوب  رادروخرب  الاو  یماقم  زا  نابیاس  لماح  مان  هک  تسا ،

یناوراک نینچ  اب  یمسر  ياهنشج  ماگنه  هب  رانید » نب  یلع   » نآ ریما  هک : مدناوخ ، روفراد  هرابرد  نخس  تمـسق  رد  کب » ریقـش   » هتـشون
: مناسریم امش  رظن  هب  ناطلس » ناوراک   » ناونع تحت  ار  باتک  نآ  ترابع  نتم  کنیا  دنکیم . تکرح  مزع 

نیشتآ ياههحلسا  لماح  هک  ماظن  هدایپ  نازابرـس  وا  شیپاشیپ  رد  دش و  راوس  دوخ  ییالط  نیز  بسا  رب  ناطلـس  رهظ  زا  شیپ  تعاس  ود  »
يدادـعت اـههجاوخ  وا و  ناـیم  دـندوب . بسا  رب  راوـس  هک  یلاـح  رد  دـندوب  اـههجاوخ  زا  یهورگ  وا  زا  سپ  دـندمآرد  تکرح  هب  دـندوب 

زین ناطلس  فرط  کی  رد  دندمآیمرد . تکرح  هب  دحاو  فص  کی  رد  ینارتهم  هلیـسو  هب  هک  دوب  هتفرگ  رارق  ابیز  هدش و  نیز  ياهبسا 
ناطلس هک  دومنیم  لمح  ار  نآ  نانچ  نآ  تشاد و  هدهع  هب  ار  نابیاس  لمح  بوانتم  تروص  هب  هک  دریگیم  رارق  هدایپ  یـصخش  هراومه 

ره هک  يروط  هب  دوب ، گنراگنر  مشیربا  نآ  هنیمز  هک  دوب  هدـش  هتفاب  نییالط  دوپ  رات و  زا  ناـبیاس  نیا  دادیم ؛ رارق  نآ  ریز  ار  وا  بسا  و 
زا دـنلب  ياهتـسد  ياراد  دوب و  نیرز  ياهخـن  زا  نازیوآ  ياـههشیر  ياراد  ناـبیاس  فارطا  دوـب . هدـیدرگ  نیذآ  یگنر  هب  نآ ، زا  تمـسق 
«. دشیم هدید  یگنر  هب  نابیاس  هتسد  زا  بجو  ره  هک  يروط  هب  دوب ، دش  هدیشوپ  ینیگنر  ياههچراپ  هلیسو  هب  هک  دوب  یمکحتسم  بوچ 

هکم زا  نایجاح  رفس 

هراشا

نیا ًابلاغ  هک  دـندوب  فیرـش  يوس  زا  تکرح  نامرف  رودـص  راظتنا  رد  هکم ، هب  دورو  تافرع و  زا  ندـش  جراـخ  زا  سپ  هراومه  ناـیجاح 
دتس و داد و  رتشیب  جاور  فیرش ، يوس  زا  هزاجا  نیا  ریخأت  زا  روظنم  دیدرگیم . رداص  هکم  هب  نانآ  تعجارم  زا  هتفه  کی  زا  سپ  هزاجا 

هب ادتبا  صخش  ره  ددرگ  رداص  نامرف  نیا  هک  یماگنه  دشابیم . رهش  نیا  رد  تراجت 
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. ددرگیم راپسهر  دشاب - هدروآ  لمع  هب  ترایز  هنیدم  زا  جح  زا  لبق  هک  یتروص  رد  دوخ - راید  يوس  هب  ای  و  هرونم » هنیدم   » يوس

. دنیامنیم تکرح  دنشاب  لیام  هک  ییاج  ره  هب  اجنآ  زا  دننکیم و  تمیزع  هدج »  » يوس هب  ادتبا  دوخ  ناوراک  هارمه  دارفا  بیترت  نیدب 
تحارتسا نودب  نانابراس  نارتش و  ياهناوراک  هک  يروط  هب  دربیم ، رـس  هب  یـصاخ  شوج  بنج و  رد  هکم  مایا  نیا  رد  تروص ، ره  رد 

. دنتسه دمآ  تفر و  رد  هکم  ياههار  نایم  رد  زور  هنابش  دنشابیم و  هیثاثا  نیرفاسم و  لمح  هب  زهجم  نارتش  دناتکرح و  رد 
هب اههار  رد  ار  نارفاسم  یتحار  هافر و  لیاسو  یعونتم ، ياهشوپور  شلاب و  هلیـسو  هب  هک  تسا  هدـش  هداد  رارق  نارتش  يور  ییاـههواجک 

رامـش هب  ناـنآ  یگدـنز  هیامرـس  اـهنت  هک  دوخ  نارتـش  هلیـسو  هب  بارعا  نیا  یگدـنز  هک  تسا  مسوم  نیا  رد  اـهنت  اریز  دروآیم ؛ دوـجو 
هیذغت نآ  تشوگ  ریش و  زا  اریز  دشابیم ، نانآ  یگدنز  تایح و  يانعم  هب  نیمزرـس  نیا  بارعا  یگدنز  رد  رتش  دباییم و  قنور  دنیآیم 

نیا رد  نانآ  يارب  زین  دننکیم و  هدافتسا  امرگ  هلیسو  ناونع  هب  اهنآ  نیگرس  هلضف و  زا  دنشوپیم و  سابل  نآ  تسوپ  مشپ و  زا  دننکیم و 
نینچ نیا  نانآ  يارب  دناوتیمن  رگید  تاناویح  زا  کی  چیه  ار  عضو  نیا  دیآیم ؛ رامش  هب  بسانم  یلمحم  بکرم و  روانهپ  عیسو و  اههار 

دشابیم ییارحص  یگدنز  ياهیتخس  لباقم  رد  یفـصولا  دیاز  تردق  ياراد  تسا و  اهنابایب  رد  نانآ  یتشک  رتش ، اریز  دناسر . ماجنا  هب 
ینالوط تدـم  هب  ار  یناوارف  راب  لمحت  دـناوتب  هک  نیا  ات  تسا  هدومن  قلخ  تشپ  رب  یناهوک  اـب  ار  ناویح  نیا  دـنوادخ  روظنم  نیمه  هب  و 

. دورن ورف  نش  رد  دزغلن و  اهگنس  يور  هک  نیا  ات  هدومن ، قلخ  مرن  هریاد و  لکش  هب  نهپ  يروط  هب  ار  وا  مس  زین  دشاب و  هتشاد 
تردق اریز  دـنکیم ،) لمحت  ار  یبآیب  هام  ود  ات  ناویح  نیا  هک  دـننکیم  اعدا  یخرب  و   ) دـنکیم يرپس  بآ  نودـب  ار  زور  نیدـنچ  رتش 

يارب یعیـسو  هاگیاج  اهنآ  سپ  رد  و  تسا ! هداد  رارق  اذـغ  مضه  يارب  هدـعم  راهچ  وا  يارب  هک  تسا  نانچ  نآ  ناویح ، نیا  هرابرد  یهلا 
ریاس اههدور و  زا  هک  ياهریش  هلیـسو  هب  ددرگ ، یهت  هریخذ  هاگیاج  نیا  هک  یماگنه  تسا و  هدروآ  دوجو  هب  نآ  يارب  بآ  ندرک  هریخذ 

هک يرگید  هژیو  تردق  اب  نینچمه  دوشیم . هداتـسرف  نآ  نورد  هب  رتیل  تسیب  رادقم  ات  دنراد ، رارق  هدور  فارطا  رد  هک  ناویح  نیا  ددـغ 
نیا رد 
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رب یکی  هک  هدعم  تالـضع  راشف  هلیـسو  هب  هک  تروص  نیدـب  دـهاکیم ، دوخ  شطع  یگنـشت و  تدـش  زا  تسا . هدـش  هداد  رارق  ناویح 

ددـغ کیرحت  بجوم  لـمع  نیا  دـنکیم . راوخـشن  دـنادرگیمرب و  ناـهد  هب  هدـعم  زا  ار ، نآ  رد  دوجوم  ياذـغ  دروآیم  دراو  يرگید 
نینچمه رتـش  ددرگیم . ناویح  زا  شطع  عفر  بجوم  هک  دـیامنیم  جراـخ  ار  یتاحـشرت  دوخ  زا  هجیتـن  رد  ددرگیم و  یناـبز  یناـهد و 

ناهوک نغور  زا  هیذغت  هلیسو  هب  ار  يددعتم  ياهزور  هک  يروط  هب  دهدیم ، ناشن  دوخ  زا  یگنـسرگ  ربارب  رد  ار  ياهداعلا  قوف  تمواقم 
هک تسا  هتفرگیم  ارق  هدافتـسا  دروم  زین  اهگنج  رد  رود  ياهنامز  زا  ایازم ، هنوگ  نیا  نتـشاد  تلع  هب  ناویح  نیا  دـنکیم . يرپس  دوخ 

ییازـس هب  نأش  نآ  رد  نارتش  هک  درب  ماـن  ناوتیم  نآ  ریخـست  نادوس و  هب  هلمح  رد  رـصم ، یماـظن  راوس  رتش  ياـههورگ  زا  دروم  نیا  رد 
. دناهتشاد

اب ار  اهاذغ  نیا  نانآ  زا  یخرب  هک  مدرک  هدهاشم  مدوخ  دشابیم و  ریـش  ای  امرخ و  هتـسه  ای  فلع و  لماش  زاجح  نیمزرـس  رد  رتش  ياذغ 
رد اذـغ  ناونع  هب  ار  ماخ  یهاـم  یلحاوس ، ياـهبرع  هک  دـش : هتفگ  نم  هب  دـنهدیم . رارق  ناـنآ  راـیتخا  رد  تشوگ  شروخ  زا  یطولخم 

اهنت رن  رتش  هک  یتروص  رد  دنکیم ، قرع  دوخ  ندـب  ياهتمـسق  مامت  زا  هدام  رتش  دـنیوگیم : اهبرع  دـنهدیم . رارق  ناویح  نیا  رایتخا 
ضحم هب  دننکیم و  رپ  ار  شیوخ  كدنف  هلیتف  دوخ ، رتش  قرع  زا  برع  نانیشن  هیداب  دنکیم . قرع  شـشوگ  ود  نایم  ییوم  رپ  هیحان  رد 

. ددرگیم نشور  شتآ  نآ ، اب  هقرج  دروخرب 
يارب ار  یبوخ  ینامـسج  یگدامآ  دنـشابیم ، برح »  » لیابق هب  قلعتم  هک  ییاهرتش  دنتـسه و  فیعـض  کـچوک و  اـًلومعم  زاـجح ، نارتش 

راوس هتـشاد و  رتمک  ار  ینامـسج  یگدامآ  نیا  دنـشابیم ، هنیدـم  هکم و  زا  رود  هک  ینانآ  هژیو  هب  رگید ، لیابق  نارتش  اـما  دـنراد ، لـمح 
هژیو هب  زاجح و  ياهرهش  رد  دنهد . رارق  ياهواجک  نانآ  يور  رگا  صوصخ  هب  دشابیم  هارمه  یناوارف  تقشم  یتخـس و  اب  اهنآ  رب  ندش 
قرـش رد  اسح »  » مان هب  ياهقطنم  زا  نایاپ  راهچ  نیا  هک  دراد  دوجو  يوق  هیواصح ) يواسح /(  ياـهغالا  رتش ، زا  ریغ  هب  هنیدـم  هکم و  رد 

نودـب ار  زور  راهچ  اـی  هس  دـنناوتیم  دـنراد  ریـسم  رد  هک  یتعرـس  رب  هوـالع  اـهغالا  نیا  دـندشیم . هدروآ  طاـقن  نیدـب  برع ، نیمزرس 
. دنهد همادا  تکرح  هب  هفقو  تحارتسا و 

نودب دسریم ، رتمولیک  دص  کی  دودح  هب  نانآ  هنازور  تکرح  تردق  نایاپ  راهچ  نیا 
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. دنتسه ماذج - يرامیب  هب  تبسن  یتسوپ - تینوصم  ياراد  ًابلاغ  يواسح  ياهغالا  ددرگ . نایامن  اهنآ  هب  يدایز  یگتسخ  راثآ  هک  نآ 

تمـسق نیا  هب  ناریا  ای  ماش و  نیمزرـس  زا  ار  اهنآ  ًابلاغ  هک  دـنراد  دوجو  زین  یلکیه  يوق  ياـهرطاق  ناـیاپ ، راـهچ  نیا  رب  هوـالع  نینچمه 
تقـشم و لـمحت  زین  اـههار  هنوگ  نیا  ندرک  یط  رد  اـپ ، راـهچ  عون  نیا  اـًلومعم  دوشیم و  تفاـی  رتمک  بسا  اهرهـش  نیا  رد  دـنروآیم .
بوخ و عون  دوجوم  بابـسا  اریز  دـنرادن  دوجو  اجنیا  رد  تقاـط  رپ  نابـسا  هنوگ  نیا  هک  تسا  رکذـت  هب  مزـال  دـنکیم و  یناوارف  یتخس 

. دنسریم شورف  هب  یفازگ  ياهب  هب  ًالومعم  هک  دنوشیم  تفای  دجن  تمس  رد  رتشیب  هقطنم ، نیا  بوخ  ياهبسا  دنتسین و  یلاع 
یناوارف دادعت  هلاس  همه  دنه ، نکاس  ياهیسیلگنا  اریز  تسا ، بایمک  رایسب  زین  دجن  رد  لیصا  بسا  نونکا  مه  تایصوصخ ، نیا  مامت  اب 

دنزیمآیم رد  دوخ  هقطنم  نابسا  اب  ار  اهنآ  دنیامنیم و  هدافتـسا  یناود  بسا  تاقباسم  رد  اهنآ  زا  ًابلاغ  دنرخیم و  ار  هیحان  نیا  نابـسا  زا 
. دنروآیم دوجو  هب  لیصا  يوق و  يداژن  نانآ  دیدج  لسن  زا  و 

هنیدم هار 

باختنا ار  اج  نآ  هناگ  راهچ  ياههار  زا  یکی  نارتش  نانابراس  مدقم و  تیعبت  بسح  رب  هراومه  هرونم ، هنیدـم  هب  هکم  زا  نایجاح  ناوراک 
. یقرش ریاغ و  یعرف ، یناطلس ، هار  زا : دنترابع  اههار  نیا  دننکیم ؛

یناطلس هار 

« هرمعلا باب   » زا زاغآ  رد  ددرگ ، جراخ  یناطلس  هار  يوس  هب  هکم  زا  هک  یناوراک  تسا . هار  نیمه  بآ  یناوارف  ریسم و  رظن  زا  هار  نیرتهب 
: دنکیم روبع  ریز  ياههاگتسیا  زا  هار  نایم  رد  دتفایم ، هار  هب  یبرغ  لامش  يوس  هب  دوشیم و  جراخ 

ددرگیم و ریزارس  فیاط  ياههوک  زا  هک  تسا  ییاهلیـس  هجیتن  رد  هک  دراد  دوجو  ییاراوگ  بآ  تشد  نیا  رد  همطاف - يداو  هاگتـسیا 
« بلاغ  » و نیسح »  » نادناخ ود  زا  فارشا  ياهبرع  تشد  نیا  رد  دوشیم . هدید  یناوارف  ياهغاب  يداو  نیا  رد  ددرگیم ؛ بورشم 
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339 ص :
. دناهدنکارپ نایحلونب »  » هچایرد ياهیکیدزن  ات  هکم  هقطنم و  نیا  نایم  هلصاف  رد  هداوناخ  ود  دارفا  نیا  هک  دننکیم  یگدنز 

نآ زا  نارتش  نآ ، یکیراب  تلع  هب  هک  دراد  رارق  ياهندرگ  هار  نایم  رد  دشابیم و  بآ  یمک  رادقم  ياراد  تمسق  نیا  نافسع - هاگتـسیا 
. دننکیم روبع  یکی  یکی  تروص  هب  اج 

. دننکیم یگدنز  هقطنم  نیا  رد  نارمح »  » و رِشب )  ) روشب ياهبرع 
نآ یکیدزن  رد  دـننکیم . یگدـنز  نآ  رد  هدـیبز  لیابق  هدوب و  روش  یبآ  ياراد  هک  دراد  رارق  لحم  نیا  رد  هلفت »  » هاچ صیلخ - هاگتـسیا 

. تسا یناوارف  ياهناتسلخن  اهغاب و  يراج ، ياهبآ  ياراد  هک  دراد  دوجو  يزیخ  لصاح  نیمزرس 
تـشخ زا  یکچوک  ياههبلک  تروص  هب  نآ  ياههناخ  تسا و  هدش  عقاو  ایرد  رانک  رد  هک  تسا  ياهدـکهد  همیـضق ) - ) همیدـق هاگتـسیا 

ًابلاغ هک  دنتـسه  هدیبز  زا  نآ  نینکاس  دیآیم . تسد  هب  ددرگیم ، هریخذ  نآ  رد  ناراب  بآ  هک  ییاههرفح  هلیـسو  هب  نآ  بآ  دـشابیم و 
. ددرگیم فرحنم  لامش  يوس  هب  هار  دعب ، هب  هطقن  نیا  زا  دنشابیم . لوغشم  ایرد  رد  يریگیهام  لغش  هب 

رقتـسم نآ  نورد  مه  یناـمثع  زابرـس  دـنچ  دراد و  دوجو  نآ  رد  یناـگداپ  هک  تسا  خرـس  ياـیرد  راـنک  رد  ياهدـکهد  غـبار - هاگتـسیا 
. دنشابیم

. دنشابیم هدیبز »  » زا نآ  نینکاس  ددرگیم و  نیمأت  اههاچ  اههرفح و  زا  لحم  نیا  بآ 
ضوع رد  دننکیم و  يرادیرخ  اهنیا ، زج  فدص و  نآ  نینکاس  زا  دنیآیم و  هقطنم  نیا  ياهبآ  رانک  هب  کچوک ، ياهیتشک  زا  یضعب 

زا زین  ار  گنـشف  هحلـسا و  نوچ  يرگید  هعونمم  ءایـشا  دننکیم و  دراو  اج  نادب  هنایفخم  تروص  هب  ناوارف  رادـقم  هب  ار  وکابنت  راگیس و 
. دشابیم نازرا  رایسب  اجنیا  رد  لیاسو  هنوگ  نیا  تمیق  دننکیم . دراو  هار  نیا 

هار نیا  رد  دنیوگ ؛ فلم  نادب  هک  دراد  هار  ءارفصلا  ردب و  يوس  هب  هطقن  نیا  دشابیم . ییاراوگ  بآ  ياراد  لحم  نیا  هروتسم - هاگتـسیا 
. دننکیم یگدنز  ارفص  رد  هدماحا »  » ردب و رد  حبص »  » لیابق

نآ بآ  لیلد  هب  نوباص  اب  اهتسد  يوشتسش  ماگنه  لحاس  نیا  لوط  رد  دننکیم و  یگدنز  حبص »  » لیابق اجنیا  رد  خیـشلا - رئب  هاگتـسیا 
. دنکیمن فک 
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340 ص :
. دننکیم یگدنز  اج  نآ  رد  مزاوح »  » و حبص »  » لیابق دشابیم و  اراوگ  یبآ  ياراد  هک  یناصح - ینب  راید  هاگتسیا 

تـسا یناوارف  ياهناتـسلخن  اهغاب و  ياراد  هقطنم  نیا  دراد . نایرج  اراوگ  بآ  اب  يدور  اج  نآ  رد  هک  تسا  ياهدکهد  ارمح - هاگتـسیا 
هقطنم نیا  رد  اهنیا  زج  هناودـنه و  ربنچ ، رایخ  ناوارف ، تاجیزبس  نینچمه  دراد . دوجو  اـج  نآ  رد  رایـسب  ءاـنح  زوم و  ومیل ، لاـقترپ ، هک 

. دوشیم بعشنم  یقرش  لامش  يوس  هب  هار  ود  ناکم  نیا  زا  دنراد و  تنوکس  مزاوح »  » لیابق لحم  نیا  رد  دوشیم . هتشاک 
رد دراد . رارق  اـج  نآ  رد  يرـصم (1)  یعرب  میحرلادبع  هاگمارآ  دشابیم و  ییاراوگ  بآ  ياراد  هک  تسا  ياهدکهد  ةدـیدج - هاگتـسیا 

. ددرگیم لیامتم  قرش  يوس  هب  یمک  هار  ناکم ، نیا  زا  سپ  دننکیم و  یگدنز  هدماحا »  » و مزاوح »  » لیابق هقطنم  نیا 
نیا زا  تسا . بایمک  اجنیا  رد  بآو  دـننکیم  یگدـنز  هدـماحا »  » و حبـص » «، » مزاوح  » لیابقزایهورگ هقطنمنیا  رد  ساـبعرئب - هاگتـسیا 

. ددرگیم لیامتم  قرش  يوس  هب  هار  دعب  هب  هطقن 
. دننکیم یگدنز  ءاح ) حتف  ءار و  رسک  هب  « ) هلَحِر  » و هدماحا »  » لیابق لحم  نیا  رد  شیورد - رئب  هاگتسیا 

هلصاف رد  هاگتسیا  نیا  دشابیم . ییاراوگ  بآ  ياراد  اجنیا  دننکیم و  یگدنز  ورمع »  » و فوع »  » لیابق هقطنم  نیا  رد  یلع - رابآ  هاگتسیا 
میب زا  ار  نارتـش  يور  رب  هدـش  هداد  رارق  ياـهلمحم  اـههواجک و  اـهناوراک  هطقن  نـیا  رد  دراد و  رارق  هروـنم  هنیدـم  زا  يرتـمولیک  جـنپ 

تخادرپ دوخ  بیج  زا  ار  تایلام  دـیابیم  دوش  دراو  هنیدـم  هب  هواجک  ای  لـمحم و  اـب  هک  سک  ره  اریز  دـننکیم ، اـهر  تاـیلام  تخادرپ 
. دیامن

یعرف هار 

زا هار  نیا  رد  دنکیم  ادیپ  همادا  یقرش  لامش  يوس  هب  هدیدرگ و  زاغآ  غبار »  » زا هار  نیا 

هتفگ تسا ؛ هدـش  هدورـسلوسر  ترـضح  حدـم  رد  تایبا  نآ  یماـمت  هک  دراد  يراعـشا  ناوید  تسا و  يرـصم  يارعـش  زا  یکی  يو  - 1
. تسا هدرک  تافو  هدیدرگ و  رامیب  ناکم  نیا  رد  هنیدم ، هب  رفس  ماگنه  هب  هدربمان  هک  دوشیم 
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341 ص :
: ددرگیم روبع  ریز  ياههاگتسیا 

. ناشرح يداو  هاگتسیا 
نیا رد  ملاس » ینب   » هلیبق دـننکیم و  روبع  نآ  زا  یکی  یکی  نارتش  هک  يروط  هب  تسا ، یکیراب  هار  ياراد  ناکم  نیا  راـفلا - رقن  هاگتـسیا 

. دننکیم یگدنز  هقطنم 
. دشابیم ییاراوگ  بآ  ياراد  لحم  نیا  ناوضر - رئب  هاگتسیا 

. دننکیم یگدنز  اجنیا  رد  فوع » ینب   » هلیبق دشابیم و  ینیریش  بآ  ياراد  لحم  نیا  عابض -» ما   » ای عابضوبا »  » هاگتسیا
هقطنم نیا  رد  دوشیم . هدید  اج  نآ  رد  زین  یناوارف  ناتخرد  هک  دشابیم  ییاراوگ  بآ  ياراد  لحم  نیا  ضایر - يداو  ای  ضایر  هاگتسیا 

. دناهدیزگ ینکس  ورمع » ینب   » هلیبق
. دراد نایرج  بآ  نآ  رد  هک  ریدغ - هاگتسیا 

. دراد دوجو  اج  نآ  رد  ینیریش  بآ  هک  مظعم - يداو  هاگتسیا 
. دننکیم یگدنز  اج  نآ  رد  فوع »  » هلیبق دراد و  ینیریش  بآ  هک  یشام - رئب  هاگتسیا 

. یلع رابآ  هاگتسیا 
. هرونم هنیدم  هاگتسیا 

ریاغ هار 

. دراد اههار  نیب  رد  ار  تفاسم  نیرتهاتوک  هک  درذگیم  لامش  رد  ریاغ »  » هوک رانک  زا  ددرگیم و  زاغآ  هروتسم »  » ای غبار »  » زا هار  نیا 
نانچ نآ  هار  نیا  ددرگیم ؛ طلـسم  یقیمع  هاگترپ  رب  نیارباـنب  دور ، ـالاب  دـنلب  ياهندرگ  زا  دـیاب  دـسریم  ریاـغ »  » هب رفاـسم  هک  یماـگنه 

هب تسا ، رطخ  رپ  یهار  رایـسب  تهج  نیمه  هب  دننک و  روبع  اج  نآ  زا  یکی  یکی  ات  دـنریزگان  نایاپ  راهچ  یتح  هک  تسا  گنت  کیراب و 
ماگ نآ  رد  یتحار  هب  ناشتداع ، تلع  هب  نایاپ  راهچ  لاوحا ، نیا  ماـمت  اـب  نکیل  دنـشابیم . راوس  ناـیاپ  راـهچ  رب  هک  يدارفا  يارب  هژیو 

تروص تعاس  شش  زا  رتمک  هدش ، دای  هندرگ  زا  نتفر  الاب  ماگنه  هب  تفاسم  یط  نامز  لاح ، نیا  اب  دنیامنیم  یط  ار  ریسم  دنرادیمرب و 
رد دریگیمن .
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342 ص :
هراومه دنیآیم و  رامش  هب  برع  رارشا  زا  هلیبق  ود  نیا  هک  دننکیم  یگدنز  حورسم »  » و هبهل »  » لیابق نآ (1) ، ياهیتسپ  و  ریاغ »  » هقطنم
مـسارم رد  تکرـش  ماگنه  هب  هنیدـم  نینکاس  اریز  دـنیوگیم ، زین  یندـم » هار   » ار هار  نیا  مان  دنـشابیمن . ناما  رد  نانآ  تیذا  زا  ناـیجاح 

. دننکیم باختنا  ار  ریسم  نیا  هار ، یهاتوک  تلع  هب  جح ،
هب ناوراک ، ناوراک  تروص  هب  هار  نیا  زا  دـنوشیم و  راوس  شیوخ  نابـسا  اهغالا و  ای  ياـپ و  زیت  نارتش  رب  جـح  مسوم  ماـگنه  اهیندـم 

نودب نانآ  دراد ؛ دوجو  نآ  رد  زین  بآ  هک  دنتسه  ییاهارـسناوراک  اههناخ و  ياراد  هار  نیا  نایم  رد  اهناوراک  نیا  دنیآیمرد . تکرح 
هب دوخ  ریسم  هب  ًاددجم  رصتخم ، تحارتسا  زامن و  يادا  اذغ و  ندروخ  زا  سپ  دننکیم و  قارطا  اههناخ  نیا  رد  رطاخ  شمارآ  اب  باتش و 

نیا اـب  نایرـصم - هژیو  هب  دنتـشاد - هارمه  هب  ار  يرـصتخم  هنب  راـب و  هک  لـکیه  يوـق  ناـیجاح  زا  يرایـسب  دـنهدیم . هـمادا  هـکم  يوـس 
زا هورگ  نیا  زین  هنیدم  هب  هکم  زا  سکعلاب  نینچمه  دـندومنیم . یط  نانآ  اب  ار  هکم  هنیدـم و  نایم  هلـصاف  دـنداتفایم و  هار  هب  اهناوراک 

« عبنی  » يوس هب  نانآ  اب  دنتسشنیم و  اهناوراک  دورو  راظتنا  هب  هنیدم  رد  دندرکیم و  تکرح  قیرـشت  مایا  زا  سپ  هلـصافالب  روکذم  دارفا 
. دندرکیم تکرح 

؛ دـنتفگیم بکر »  » نآ هب  هک  تشاد  هدـهع  هب  هلحم  نآ  گرزب  ار  ناوراک  تسایر  هک  دوب  یناوراک  ياراد  هنیدـم  ياههلحم  زا  کـی  ره 
درک (2). تکرح  اج  نآ  زا  بکر  زور  نالف  رد  ای  دیسر و  هکم  هب  نالف  بکر » : » دنتفگیم اًلثم 

ًالومعم هنیدم ، زا  ترایز  يارب  اهناوراک  نیا  دوب . لوادـتم  حالطـصا  نیا  زین  هنیدـم  هب  هکم  مدرم  یترایز  ياهناوراک  دروم  رد  نینچمه 
. داتفایم هار  هب  بجر  هام  ياهیکیدزن  رد 

یقرش هار 

اجنآ زا  دـباییم و  همادا  انم  لامـش  هار  زا  سپـس  و  هیـضایب »  » يوس هب  زاغآ  رد  دوشیم ، جراخ  هکم  زا  یلعم » باـب   » فرط زا  هک  هار  نیا 
ریسم نیا  زا  هک  یسک  ددرگیم . قرش  هجوتم 

. دنشابیم برح »  » هلیبق زا  دنتسه و  هریت  هس  اههار ، نیا  رد  دوجوم  لیابق  رتشیب  - 1
« مجرتم . » دوشیم هدافتسا  ناوراک  ظفل  زا  بکر  ياج  هب  يزورما  حالطصا  رد  - 2
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343 ص :
: زا دنترابع  هک  دیامنیم  روبع  یفلتخم  ياههاگتسیا  زا  هار  نیا  رد  درذگب 

. دشابیم ییاراوگ  بآ  ياراد  هک  دوراب  رئب  هاگتسیا  - 1
هناودـنه و ناکم  نآ  رد  نینچمه  دراد  دوجو  ناوارف  نیریـش  ومیل  جـنران و  شرت ، ومیل  ناتخرد  تشد  نیا  رد  نومیل ؛ يداو  هاگتـسیا  - 2
هب هدش  هتخاس  ییارجم  دراو  هتشگ  ریزارس  يده »  » ياههوک زا  هک  دشابیم  یناور  بآ  ياراد  تشد  نیا  دوشیم . هتـشاک  زین  تاجيزبس 

. ددرگیم فرحنم  لامش  يوس  هب  ناکم  نیا  زا  سپ  زین  هار  ددرگیم ؛ ناور  اهرازتشک ، اهغاب و  يوس 
. تسا يراج  نیمز  حطس  رد  دشابیم و  اراوگ  رایسب  هک  دوشیم  تفای  یناوارف  بآ  زین  ناکم  نیا  رد  هبیرض ؛)  ) ای ریافح  هاگتسیا  - 3

. دوشیمن تفای  ناکم  نآ  رد  یبآ  هنوگ  چیه  ناتسبات  لوط  رد  هک  هرمس ، هکرب  هاگتسیا  - 4
ياهرازتشک اـهغاب و  دـشابیم و  اراوگ  دوجو  نیمه  اـب  نکیل  تسا  حـالما  ياراد  لـحم  نیا  بآ  ةراـح ؛)  ) اـی حَلْـسِم  ۀـکرب  هاگتـسیا  - 5

. دوشیم هدید  نآ  رد  یناوارف 
(. ۀعیض  ) ای طیبح  هاگتسیا  - 6

. دراد دوجو  نیریش  بآ  ياههاچ  اب  یناوارف  ياهناتسلخن  لحم  نیا  رد  هنیفص ؛ ای  هنیفس  هاگتسیا  - 7
رد زین  یناوارف  عرازم  اههاچ و  دننکیم و  یگدنز  اجنآ  رد  نیـسح  ینب  تاداس  تسا و  ياهدکهد  هک  هیقریوس  ای  هّیِجْریَوّسلا  هاگتـسیا  - 8

. دراد دوجو  اجنآ 
. دراد دوجو  بآ  اج  نآ  زا  یتعاس  عبر  کی  هلصاف  رد  یلو  بآیب  تسا  ياهقطنم  هک  هیرجح ، هاگتسیا  - 9

. دوشیم تفای  یناوارف  بآ  نیمز ، حطس  زا  عارذ  ود  ای  عارذ  کی  قمع  رد  اج و  نآ  رد  هک  بارغ »  » ای هبارغ  هاگتسیا  - 10
. دوشیم رپ  ناراب  بآ  هلیسو  هب  هک  دراد  رارق  ياهکرب  ناکم  نیا  رد  دناهتشون . زین  قنح »  » ار نآ  یخرب  هک  کنح »  » ای ریدغ  هاگتسیا  - 11

. هزمح ترضح  هاگمارآ  هاگتسیا  - 12
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344 ص :
. تسا هرونم  هنیدم  ماجنارس  و 

رظن زا  هک  دنتـسه   (4) هَـلحّر » (3) و  ریطم » «، » هیبـیَتُع ، » (2) هبّهل » ، » (1) دویز »  » ياـههلیبق زا  دـننکیم  یگدـنز  ریـسم  نیا  رد  هک  یبارعا 
. دنشابیم هدنام  بقع  رایسب  یگنهرف 

اهناوراک ماظن 

نیا ناـنابراس  دـنیآیمرد .» تکرح  هب  هنیدـم  يوـس  هب  هکم  زا  اـههلفاق  اـهناوراک و  هلیـسو  هـب  اـهنت  ناـیجاح  : » هـک میتـفگ  نـیا  زا  شیپ 
صخـش کی  هب  قلعتم  ناوراک  نارتش  یماـمت  ًاـبلاغ  دـننکیم . تکرح  نآ  رد  هک  دنتـسه  یهار  نآ  یلاوح  یلاـها  زا  هراومه  اـهناوراک ،
يراتفرگ ًالومعم  دنـشاب ، رتشیب  ای  رفن  ود  هب  قلعتم  ناوراک  نارتش  رگا  اما  تسا . رتهب  رتبسانم و  نایجاح  يارب  تیعـضو  نیا  هک  دشابیم 

نآ لمح  رب  تراظن  دیامن و  رصتخم  ار  شاهنب  راب و  هک  تسا  فظوم  یجاح  ره  تروص  ره  رد  تسا . رتشیب  نایجاح  يارب  نآ ، یتخس  و 
یکی تروص  هب  هاگ  هک  دننکیم  فیدر  ار  اهرتش  نانابراس  دسریم ، نایاپ  هب  ناوراک  يریگراب  هک  یماگنه  دشاب . هتشاد  هدهع  هب  زین  ار 

هب ییاتود ، تلاح  هب  هاگ  مه و  رس  تشپ  یکی و 

هک دراد  جاور  طلغیتنـس  نانآ  نایم  رد  دنـشابیم و  نیدـباعلا  نیز  نب  یلع  نب  دـیز  هب  بوسنم  هک  دنتـسه  نایعیـش  زا  یهورگ  دویز  - 1
دارفا هک  تسا  كانتشحو  نانچ  نآ  تنس  نیا  دننکیم ! یمـسارم  یط  ار  اهنآ  تلآ  تسوپ  هکلب  دننکیمن  هنتخ  ار  دوخ  نادرم  هاگ  چیه 

. دنشابیم زین  هکم  ناکدوک  لافطا و  رخسمت  دروم  هراومه  و  دناهدرم ! طلغ  راک  نیا  هجیتن  رد  يدایز 
. دنشابیم فورعم  تنایخ  ینکش و  دهع  هب  هلیبق  نیا  - 2

تعاجـش و زا  یگمه  هک  دنتـسه  یناوارف  تیعمج  ياراد  دـنیآیم و  رامـش  هب  برع  لیابق  نیرتگرزب  زا  تردـق  رظن  زا  هلیبق ، ود  نیا  - 3
رادروخرب یصاخ  تعاجش  زا  زین  نانآ  نانز  دنتـسبیم و  شیوخ  رمک  هب  یگنل  اهنت  دارفا  نیا  رتشیب  دندوب . دنمهرهب  یـصاخ  یندب  تردق 

نآ نداد  راشف  اب  دنریگیم و  ار  وا  مد  بسا  رارف  ماگنه  هب  هک  دنراد  یتردق  نانچ  نآ  هیرطم »  » و هیبیتع »  » نانز دوشیم : هتفگ  دنـشابیم .
. دنهدیم ماجنا  ار  راک  نیا  زین  رتش  رارف  دروم  رد  نینچمه  و  دنوشیم ! راوس  نآ  رب  تشپ  زا 

يارب هقوذآ  فلع و  لابند  هب  هراومه  دـنوشیمن و  نکاس  هقطنم  کی  رد  هاگ  چـیه  تسا ، ادـیپ  ناشمان  زا  هک  نانچمه  هلحر ،»  » برع - 4
. دنیامنیم چوک  رگید  ناکم  هب  یناکم  زا  شیوخ  ماشحا 
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نیا شیپاـشیپ  رد  اـًلومعم  دـنروآیمرد و  تکرح  هب  ار  ناوراـک  دـندرگیم و  مظنم  دریگ  رارق  رگید  رتـش  راوج  رد  يرتـش  هک  یتروـص 

وا رس  تشپ  رد  مه  نابراس  ره  ياهرتش  دریگیم . رارق  یعامتجا ) تیـصخش  ای  هلیبق و  ثیح  زا   ) ناوراک تیـصخش  نیرتگرزب  ناوراک ،
اهرتش و زا  هراومه  هک  تسا  تهج  نادـب  ناوراک ، تأیه  رد  صاخ  بیترت  مظن و  نیا  دـننکیم . تکرح  مه  لاـبند  هب  یفیدر  تروص  هب 
: دریذپیم ماجنا  هنوگ  ود  هب  ناوراک ، ياهرتش  زا  دارفا  هدافتسا  دننامب . ناما  رد  ناگدننک  هلمح  میب  زا  دنیامن و  تظفاحم  شیوخ  ياهراب 

راب لمح  ياهرتش  مود  دـنکیم . لمح  هنازور  تاجایتحا  زادـنا و  ریز  لیاسو  هارمه  هب  ار  رفن  ود  مادـک  ره  هک  راد  هواـجک  ياـهرتش  لوا 
ای کی  دشاب ، مک  نآ  لمح  هیثاثا  هک  یتروص  رد  دننکیم و  لمح  ار  نایجاح  هیثاثا  راب و  نارتش ، نیا  دنیوگ ؛ زین  مصع »  » نادـب هک  تسا 

. دندرگیم راوس  اهراب  يور  زین  رفن  ود 
دناوتب هک  دـننکیم  باختنا  نیتم  يوق و  داژن  زا  ار  اهرتش  هنوگ  نیا  ًالومعم  هک  تسا  راد  هواجک  ياهرتش  هیارک  ثلث  يراـب  رتش  ره  هیارک 

همه نآ  رادـقم  هکلب  تسین ، یـصاخ  نوناق  هطبار و  ياراد  اـههنیزه  نیا  تمیق  دـیامن . لـمح  یتحار  هب  دوخ  يور  زین  ار  دارفا  هواـجک و 
. ددرگیم نییعت  دریذپیم ، ماجنا  یلاو  وا و  نایم  هک  یقفاوت  اب  فیرش و  يوس  زا  هلاس 

هلیسو هب  يو ، نییعت  زا  سپ  هک  دراد  یگتسب  ادخ  نانامهیم  هب  تبـسن  فیرـش  تقفـش  هتـساوخ و  هب  هراومه  رتش ، ره  هیارک  هنیزه  رادقم 
. دوشیم هداد  ادن  رازاب  رد  ینایدانم 

رد رادهواجک  رتش  ره  هیارک  هنیزه  دوریم . نییاپ  الاب و  هکم ، نایلاو  عمط  هب  تبسن  رتمومرت ، دننامه  هدش  دای  ياههنیزه  تبسانم  نیمه  هب 
نیمه نازیم  روتـسد ، زا  شیپ  اما  دناسریم . عبنی  هب  سپـس  هنیدـم و  هب  هکم  زا  ار  نایجاح  هک  دوب  ینامثع  هریل  شـش  يرجه ، لاس 1328 

. دوب يرصم  هینج   13 هیارک 5 /
هناهب هب  هار  نیب  رد  زین  نابراس  غلبم ، نیا  رب  هوالع  هتبلا  دـیدرگیم . تفایرد  یجاح  ره  زا  فوطم  هلیـسو  هب  هراومه  هکم  رد  اههیارک  نیا 

. دومنیم ار  يرگید  غلبم  بلط  یجاح  ره  زا  ًاددجم  مک ، دزمتسد 
زین نانابراس  دندوب ، هتخودـن  مدرم  لاوما  هب  عمط  مشچ  هراومه  دـندوبیم و  ناکین  زا  برع  ياهنیمزرـس  نامکاح  هک  یتروص  رد  نکیل 

نینچ نیا  دندرکیم و  يوریپ  نانآ  زا 
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زا سپ  مه  اهفوطم  دنـشابیم .» شیوخ  ناهاشداپ  نید  رب  هراومه  مدرم   » فورعم لثم  قبط  اریز  دـندناسریمن ؛ نایجاح  هب  ار  ییاهرازآ 

. دنداتفایم هار  هب  هنیدم  يوس  هب  ناوراک  اب  نانآ - زا  تظفاحم  ناونع  هب  دنتسبیم - داد  رارق  نابراس  اب  هک  نآ 
هب دـنرادیم و  تفایرد  نانآ  زا  مه  ار  نآ  هنیزه  دـندنبیم و  داد  رارق  نارتش  هرابرد  نایجاح ، اب  ناـنابراس  دوخ  هک  دـتفایم  قاـفتا  رایـسب 
زا زیرگ  يارب  هک  دـنیامنیم  تساوـخرد  ناـنآ  زا  زین  دـننک و  يرادـهگن  رهـش  زا  جراـخ  رد  ار  ناـشیاهرتش  هک  دـننکیم  دزـشوگ  ناـنآ 

هنیدم ای  هدج  يوس  هب  هکم  زا  هک  ینارتش  زا  هراومه  تلود  دننیزگ . تماقا  رهش  جراخ  رد  مه  ناشدوخ   (1) ناشوق ) تایلام /(  تخادرپ 
؛ دراد یگتسب  نآ  ناراکردناتسد  عمط  هب  هراومه  هکلب  تسین ، ینیعم  خرن  ياراد  تایلام  نیا  ددرگیم . تفایرد  تایلام  دنوریم  عبنی  ای 

تموکح هنازخ  هب  ینامثع  شورق  شـش  اهنت  غلبم  نیا  زا  اما  دـسریم ، نآ  زا  رتشیب  لایر و  ود  هب  تاـیلام  غلبم  روتـسد  زا  شیپ  هک  نیا  اـب 
فیعـض و ینارتش  اب  دـندیدرگیم ، جراخ  هکم  زا  هک  یماگنه  اما  دـنتخادرپیم  مه  تایلام  هک  نیا  اب  هدـنامرد  نایجاح  ددرگیم . زیراو 

یتح دـندشیم و  لمحتم  هار  رد  ار  یناوارف  تقـشم  جـنر و  هجیتن  رد  دـندوب و  زین  نانآ  زا  هدافتـسا  هب  روبجم  هک  دـندشیم  وربور  ناوتان 
. دندومیپیم ار  هار  تفاسم  مامت  ای  رادقم  هدایپ  ياپ  اب  دندرکیم و  كرت  هار  نایم  رد  ار  نارتش  نانآ  زا  رایسب 

مظن نآ  زا  زین  هار  ناـیاپ  اـت  دـندرکیم و  رارقرب  ار  مظن  شیوخ  ياـضعا  ناـیم  رد  هاگتـسیا  نیلوا  زا  سپ  هراومه  اـهناوراک  نیا  اـًلومعم 
. دندرکیم يوریپ 

کی یتح  نانآ  مسج  رد  هک  يروط  هب  دنشابیم ، دق  هاتوک  دنراد و  كزان  رایـسب  ياهاپ  قاس  هک  دنرغال  فیحن و  يدارفا  ًابلاغ  نانابراس 
رب هبلغ  يارب  تسا و  تبالص  رپ  تخـس و  رایـسب  نهآ  دننامه  دارفا  نیا  ياهناوختـسا  اما  دروخیمن ؛ مشچ  هب  هتـسجرب  هلـضع  هچیهام و 
هک مدرک  هدهاشم  يرتش  رارف  ماگنه  ار  نانابراس  نیا  زا  یکی  دسریمن . نانآ  ياپ  درگ  هب  سکچیه  هک  دـنراد  یتردـق  نانچ  نآ  نمـشد 

. تفرگ تسد  هب  ار  وا  مامز  ندرک ، راهم  زا  سپ  درک و  نازیوآ  وا  مد  هب  ار  دوخ  و  دیودیم ، رتش  لابند  هب  کباچ 

دشابیم . تایلام  يانعم  هب  هک  تسا  یکرت  هملک  ناشوق  - 1
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ياهنـشد ًالومعم  تسا و  هدش  هتـسب  رمک  هنایم  رد  مرچ  زا  يدنبرمک  هلیـسو  هب  هک  دهدیم  لیکـشت  يدنلب  نهاریپ  ًابلاغ  ار  نانابراس  سابل 

« هقرطم  » نآ هب  هک  دنراد  شیوخ  تسد  رد  هاتوک  تفلک و  یتسدبوچ  نانآ  زا  کی  ره  دناهدومن . نازیوآ  نآ  رب  یکچوک  ریـشمش  ای  دنلب 
بارعا زا  یخرب  دنچیپیم . دوخ  رس  يور  ار  نآ  یفلتخم  ياهلکش  هب  هک  دراد  دوجو  هیفوک )  ) ياهچراپ نانآ  زا  کی  ره  رـس  رب  دنیوگ .

. دنیوگیم هلظ »  » نادب تسا و  هدش  هتفاب  امرخ  تخرد  گرب  هلیسو  هب  هک  دننکیم  هدافتسا  یهالک  زا  هچراپ ، نیا  زا  ریغ  نمی ، قورش و 
تفاظن و هب  تبـسن  اما  دراد . مان  لاعن  هک  دـننکیم  اپ  هب  ار  یـشفک  نآ ، غاد  ياهگیر  نیمز و  ترارح  زا  رارف  يارب  ناـنابراس ، زا  یخرب 
هک یماگنه  نانآ  هک  منک  هراشا  بلطم  نیا  هب  اهنت  هک  نآ  رگم  میاـمن  ناونع  ار  یبلطم  امـش  يارب  مناوتیمن  ناـنآ  ياـهسابل  یگزیکاـپ 

ینامز سابل  جورخ  نیا  و  دوش ! جراخ  اهنآ  نت  زا  دوخ  سابل  نآ  هک  نیا  ات  دنزاسیمن ! جراخ  ار  نآ  هاگ  چیه  دنشکیم  نت  هب  ار  یـسابل 
اهنابراس نیا  نانارذگ  شوخ  هک  دینادب  تسا  بلاج  دشاپب . مه  زا  نآ  دوپ  رات و  درذگب و  نآ  رمع  زا  ینالوط  یتدـم  هک  دـتفایم  قافتا 

یمـشپ ییابع  زا  ناتـسمز  ماگنه  هب  زین  نانآ  زا  یخرب  دنیامنیم . ضیوعت  ار  شیوخ  سابل  جح ، مسوم  ماگنه  هب  مه  نآ  راب و  کی  یلاس 
. دنشاب ناما  رد  ناتسمز  يامرس  زا  ات  دنزادنایم  شود  رب  ار  نآ  دننکیم و  هدافتسا 

ار نانآ  رتشیب  بیترت  نیدب  دشابیم ، نابایب  ياهنش  ای  اههوک و  گنر  هب  هراومه  بارعا  سابل  گنر  دنمانیم . حلْشِم »  » ار اهابع  هنوگ  نیا 
هدید نابایب  رد  یتحار  هب  هک  دشاب  تلع  نیا  هب  اهگنر  نیا  باختنا  مه  دیاش  دینکیم . هدـهاشم  خرـس  ای  دـنت و  درز  گنر  اب  یـسابل  رد 
دارفا دید  زا  ات  دنشاب  هدرک  باختنا  ار  اهگنر  نیا  تسا  نکمم  تنایخ  ینکش و  نامیپ  تسایـس  تلع  هب  تفگ : ناوتب  مه  دیاش  دنوشن و 

. دنشاب ناما  رد 
ینامداش و بجوم  راک  نیا  هک  دـنهدیم  رارق  شیوخ  هارمه  نانابراس  رایتخا  رد  خرـس  خوج »  » زا ییاـبع  هاـگ  ناـیجاح ، ناـگرزب  یخرب 

رخاـفت ییاـبع  نینچ  نتـشاد  هب  تبـسن  دوـخ  ناگتـسب  لـیماف و  ناـیم  رد  ناـنابراس  نآ  هک  يروـط  هب  ددرگیم ، ناـنآ  ناوارف  یلاحـشوخ 
. دنیامنیم

دوشیم زاغآ  نایجاح  هب  تبسن  نانابراس  يریگتخس  هراومه  هکم  زا  ندش  رود  زا  سپ 
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ای یکاروخ  داوم  ای  لوپ  راظتنا  رد  هظحل  ره  دیآیمرد و  نشخ  کشخ و  یتروص  هب  دـنکیم و  رییغت  مدرم  اب  ناشراتفگ  کبـس  یتح  هک 

لباقم رد  نانآ  يادـص  بوانتم  تروص  هب  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  رب  لـیلد  دنـشابیم ؛ شیوخ  ناوراـک  نیا  رفاـسم  بناـج  زا  یکاـشوپ 
. دوشیم هدینش  دوشیم  نایب  دنلب  تروص  هب  تسا و  اهنیا  زج  رکش و  هلله ، لیبق  زا  یتاملک  هک  نایجاح  ياطع 

نارداـم دـینیبب  دـیناوتیم  دنتـسه ، تکرح  رد  دوـخ  ناـکدوک  هارمه  هب  هک  یلاـح  رد  ار  ورکت  ناـیجاح  زا  یناوارف  دادـعت  هار ، لوـط  رد 
اج نیا  رد  دوشیم  هدید  كدوک  رس  طقف  هک  يروط  هب  دناهتسب ، ناشرمک  هب  لصتم  ياهسیک  رد  ار  دوخ  لاسدرخ  ناکدوک  هک  يرایـسب 
رد ار  دوخ  ياذغ  هک  دنراد  ار  یلوکـشک  هب  هیبش  ینیـس  ناشناتـسد  رد  دنهنیم و  رـس  رب  ار  شیوخ  هیثاثا  هورگ  نیا  دنروخیم ، مشچ  هب 

مارتحا بدا و  اب  یلو  دنتـسه . نایناوراک  زا  کمک  ناـهاوخ  هک  نیا  اـب  دنتـسه و  بدؤم  مارآ و  یمدرم  اـًلومعم  هورگ  نیا  دـناهداهن . نآ 
. دننکیم حرطم  ار  دوخ  ياضاقت 

ماـیا رد  هژیو  هب  دوب ، لکـشم  دارفا  نیا  يارب  دـننک ، اـضاقت  ناـیناوراک  زا  هک  دـشاب  يرگید  زیچ  بآ ، يانثتـسا  هب  هک  مدـیدن  بناـج  نیا 
. دنیامن لمح  ار  نآ  ددرگیم ، کشخ  سپس  دوشیم و  ریخبت  اهفرظ  رد  بآ  امرگ ، تلع  هب  هک  ناتسبات ،

، هناودنه دـندزیم ، دایرف  دـندمآیم و  نوریب  نانآ  زا  يرایـسب  تشذـگیم ، برع  لیابق  یخرب  ياههناخ  کیدزن  زا  ناوراک  هک  یماگنه 
نانآ رورش  نادنزرف  زا  یهورگ  دش ، کیدزن  نانآ  هب  یـسک  هک  یماگنه  اهنیا . زج  هچبرت و  ای  امرخ  ای  نان  نان ، رگید  یخرب  ای  هناودنه و 

مه رس  تشپ  ار  لیبق  نیا  زا  یتالمج  دندرکیم ، زارد  صخش  نآ  يوس  ییادگ  تسد  هک  یلاح  رد  دنتـشگیم و  عمج  صخـش  نآ  رود 
هَّللا ءاش  نا  «، » تافرع هَّللا  ءاش  نا  «، » تامالس هَّللا  ءاش  نا  «، » تامالس ایوب  ای  «، » تامالـس يدنف  ای  «، » تامالـس جاح  ای  : » دندرکیم رارکت 

تاملک نیا  اب  دندادیم و  رـس  ار  اهنیا  زج  و  هَّللا » لوسر  هبعکلا و  و  «، » هَّللا تیب  جـیجح  جـح   » تاملک نانآ  زا  رگید  یخرب  زین  و  تاکرب »
. دندرکیم يدکت  نایجاح  زا 

تسد ناتـشگنا  نایم  رد  نایجاح  ياهیکین  شـشخب و  مرک و  اریز  دنتـسه ، سانـشن  کمن  يدارفا  نانابراس  تفگ : ناوتیم  یلک  روط  هب 
یشومارف هب  دوشیم و  مگ  نانآ 
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هبیرغ و صخـش  نوچمه  ناـنآ ، يوس  هب  زاـین  تسد  ندرب  ماـگنه  ناوارف ، ياـهتبحم  زا  سپ  هظحل  کـی  هک  يروط  هب  دوشیم  هدرپـس 

. دیآیم رامش  هب  برع  روهشم  عبط  مرک و  فطل و  زا  رود  تلاح  نیا  هک  دنیامنیم  دروخرب  نایجاح  اب  یسانشان 
منرت بل  ریز  ار  اهنآ  ییاهنت  هب  هاگ  مه و  اب  هاگ  ریسم ، لوط  رد  ًابلاغ  هک  دنتـسه  ناشدوخ  صاخ  ياهدورـس  اههمغن و  ياراد  بارعا  نیا 

. دنیامنیم
غیرد مه  دوخ  رفاسم  نتشک  زا  یتح  یصاخ  ياهتیعقوم  رد  هاگ  دنراد و  یـصاخ  تراهم  نانآ ، لاوما  نایجاح و  هب  ضرعت  رد  نانابراس 

نآ دنکن ،» لش  ار  هسیک  رـس   » فورعم لوق  هب  دـنکن و  يراکمه  نابراس  اب  رفاسم  هک  دـسریم  دوخ  جوا  هب  ینامز  تنوشخ  نیا  دـنرادن ؛
هلمح شیوخ  ناوراک  رفاسم  هب  نادزد  سابل  رد  هاگ  يراددوخ و  یجاح  هب  تبـسن  یتیذا  رازآ و  هنوگ  ره  زا  بارعا  نیا  هک  تسا  ناـمز 

. دنربیم امغی  هب  ار  وا  ياهلوپ  هیثاثا و  دننکیم و 
اب تسا  نکمم  هک  ییاجنآ  ات  دـشاب و  شیوخ  لاوما  هیثاـثا و  رادـهگن  دـیاب  شدوخ  یجاـح  ره  هار ، نیا  رد  تفگ : ناوتیم  یلک  روط  هب 

. دزاس یلمع  ار  وا  ياهتساوخرد  هدمآ  رانک  نابراس 
زا سپ  دـنروآیم و  نییاپ  نارتش  يور  زا  ار  اههیثاثا  رگیدـکی ، کمک  اـب  ناـیجاح  دوخ  دـنکیم و  قارطا  اههاگتـسیا  یخرب  رد  ناوراـک 

نایجاح نیا  هب  نانآ ، اب  تسد  مه  بارعا  نانابراس و  هک  تسا  یناـمز  نیرتهب  تاـظحل ، نیا  دـندرگیم . عمج  مه  راـنک  رد  همیخ ، بصن 
دـنزادرپب و تحارتسا  هب  نانآ  ات  دـنهدیم  اذـغ  نانابراس  هب  نایجاح  ًابلاغ  دـندزدیم . ار  ناـنآ  لاوما  هیثاـثا و  دـننزیم و  نوخیبش  هتـسخ 

تجاح ياضق  یتح  نانزهار ، بارعا و  میب  زا  هاگ  دنریگیم و  هدهع  هب  تبون  هب  ار  نانآ  لاوما  ناتسود و  زا  يرادساپ  ناشدوخ  نیرفاسم 
زا نانآ  ندش  رود  اب  تسا  نکمم  اریز  دنیامنیم ؛ تجاح  ياضق  عفر  اههمیخ  رانک  نامه  رد  سرت ، زا  دـنهدیم و  ماجنا  یتخـس  هب  زین  ار 

ار وا  یجاح ، رس  رب  هبرض  کی  اب  دنراد  تسد  رد  نانآ  ًابلاغ  هک  يوق  کشخ و  ياهیتسدبوچ  اب  دنوش و  نانزهار  زا  یکی  راتفرگ  همیخ ،
. دنیامن نونجم  ای  دنشکب و 

هسیک ندرب  هب  اهنت  ای  دروآیمرد و  وا  نت  زا  ار  یجاح  ياهسابل  نزهار  ًالومعم 
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وا ناجیب  مسج  اب  هاگ  هک  دنخرچیم  وا  لابند  هب  نارفـسمه  هدـش ، دوقفم  یجاح  تبرغ  هجیتن  رد  یتدـم  زا  سپ  دـنکیم . افتکا  شرمک 

صخش اب  ای  هدنز  تروص  هب  يو  نتفای  زا  سپ  دنزاسیم و  اهر  ار  وا  دنناشوپیم و  ار  يو  كاخ  اب  لاح  نیا  رد  اهنآ  دنیامنیم ؛ دروخرب 
نایاپ رد  دـنزاسیم . هدروآرب  دـصقم  ات  ار  هراچیب  نآ  ياهزاین  دـنربیم و  هارمه  ار  وا  لاـح  نیا  رد  هک  دـندرگیم  هجاوم  يروعـش  دـقاف 

! دربیم رد  هب  ملاس  ناج  نانزهار ، نیا  یتسدبوچ  ياههبرض  زا  یسک  رتمک  تفگ : ناوتیم  نانیا  لاوحا  فیصوت 
مه اب  دـننکیم ، تکرح  مه  اب  دـنهدیم ، ماجنا  ار  يراک  یعمج  هتـسد  تروص  هب  هک  مینیبیم  یلاح  رد  ار  نایجاح  هراومه  عضو ، نیا  اب 

 ... دنوریم و ییوس  هب  تجاح  ياضق  عفر  يارب  مه  اب  دنروخیم و  اذغ 
نیمز رب  رتش  يور  زا  ار  وا  هیثاثا  رفاـسم و  دـننکیم و  هراـپ  ار  هواـجک  دـنب  ناوراـک ، تکرح  ماـگنه  هب  هک  دنتـسه  یناـنابراس  رایـسب  هچ 

هب ار  وا  هیثاثا  ماگنه  نیا  رد  دـنزاسیم و  ادـج  ناوراک  زا  ار  رتش  نآ ، ندرک  اج  هب  اج  هیثاثا و  هب  یگدیـسر  هناهب  هب  هاگ  ای  دـنزادنایم و 
. دنربیم امغی 

هنحص زا  رتش  اب  ناشدوخ  سپس  دنناسریم و  لتق  هب  ار  وا  زیچان  لوپ  یلایر  رطاخ  هب  دنرذگیمن و  زین  كولفم  یجاح  نیا  ناج  زا  هاگ  و 
. دنزیرگیم

نایجاح هک  یتروص  رد  لاح  نیا  رد  دـنریگیم ؛ رارق  موجه  دروم  لیابق ، زا  ياهدـع  يوس  زا  قطانم ، یخرب  زا  روبع  ماگنه  هب  مه  یهاگ 
مّوقُم و ماگنه  نیا  رد  هک  نیا  ای  دـنهدیم و  تسد  زا  نآ  رـس  رب  زین  ار  دوخ  ناج  دـنزاسن ، یلمع  ار  نانآ  هتـساوخ  دـنوشن و  نانآ  میلـست 
. دنربیم رد  هب  ملاس  ناج  ناکم  نآ  زا  لوپ ، يرادقم  تخادرپ  اب  دنروآیم ، لمع  هب  هدننک  موجه  هورگ  اب  هک  يرهاظ  قفاوت  اب  نانابراس 

یکدوک تسد  رد  هک  دنتـسه  فیعـض  ياهدنرپ  دننامه  و  دـنرادن » یتینوصم  هنوگ  چـیه  ناوراک  ناهارمه  : » تفگ ناوتیم  یلک  روط  هب 
راومه دوخ  رب  ار  اهیتخس  اههجنکش و  نیرتتخس  وس  ره  زا  دناهتفرگ و  رارق  نیفوطم  ناوراک و  موقم »  » ناتـسد نایم  رد  مه  نانیا  دشاب ،

. دنرادن ياهراچ  چیه  کیرات  عیسو و  نابایب  نآ  رد  هک  یلاح  رد  دنزاسیم ،
شیپ هک  منکیم  داهنشیپ  نانآدب  دنـشاب و  شیوخ  هیثاثا  رب  ظفاح  رظان و  دوخ  هراومه  تسیابیم  اهرفـس ، هنوگ  نیا  رد  نایجاح  نیاربانب 

باختنا یسیئر  دوخ  نایم  زا  تکرح ، زا 
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باختنا نایجاح  ناـیم  زا  زین  ار  يراد  هدـنز  بش  کیـشک و  هماـنرب  دـنک و  یگدیـسر  اـهراک  بیترت  مظن و  هب  هار ، لوط  رد  وا  هک  دـننک 

ار شیوخ  ياهراک  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  نم ، رظن  هب  اریز  دنیامن . یگدیـسر  اهراک  هب  لقتـسم  یتروص  هب  ناشدوخ  یلک  روط  هب  دـیامن و 
. دنیامن راذگاو  فوطم  ای  موقم  هب 

ناونع هب  دوخ  شترا  ناـیم  زا  ار  ینازابرـس  زاـجح  تموکح  هک  یتروص  رد  هک  منک  ناـیب  ار  بلطم  نیا  اـت  تسا  رکذ  هب  مزـال  اـجنیا  رد 
یتینوصم نایاپ  رد  درادرب و  نایم  زا  ار  اهیناماسبان  نیا  زا  يرادـقم  تسناوتیم  دادیم  رارق  اهناوراک  لامعا  تکرح و  رب  رظان  کیـشک 

. دزاس مهارف  هَّللا  تیب  نایجاح  نیا  يارب  ار 
هدـج هکم و  نایم  نهآ  هار  ندرک  مهارف  یپ  رد  زاجح  تموکح  هک  مدینـش  مشاـبیم ، تـالمج  نیا  نتـشون  هب  لوغـشم  هک  یماـگنه  رد 

رد تشگ . دـهاوخ  نیمات  هیلقن  هلیـسو  نآ  ببـس  هب  نیفیرـش  نیمرح  نیرفاسم  هافر  شیاـسآ و  نآ ، نتفریذـپ  ققحت  تروص  رد  هک  تسا 
زا هک  نیا  ات  دـنزاسن  كدـنا  تاناکما  اب  هنیدـم  ماش و  ناـیم  نهآ  هار  دـننامه  ار  نهآ  هار  نیا  هک  مراد  اـضاقت  زاـجح  تموکح  زا  اـجنیا 

. میراتساوخ ار  نانآ  تیقفوم  یلاعت  يراب  دنوادخ  هاگرد  زا  دوش ؛ يریگولج  مه  اب  اهراطق  دروخرب 

« هجو  » يوس هب  هکم  زا  ویدخ  رفس 

نادـنمزاین و هب  یگدیـسر  ناگدـننکدیدزاب و  زا  لابقتـسا  هب  نانچمه  ناـمز  نیا  رد  دومن و  تماـقا  هکم  رد  هجحلا  يذ  زور 14  ات  ویدـخ 
تفریذپیم و تروص  هیکت ، نیرومأم  هلیسو  هب  رگید  یخرب  زین  وا و  هارمه  لاجر  هلیسو  هب  هاگ  اهراک  هنوگ  نیا  دوب ؛ لوغشم  ناتـسدگنت 

. دیدرگیم مادقا  اهنآ  طسوت  هناهام  هنازور و  ياهيرمتسم  قوقح و  تخادرپ  اًلثم 
زا يدادـعت  لیعامـسا و  کب  یلع  يالا ) ریما  ود /(  گنهرـس  بانج  یهدـنامرف  هب  یناوراک  شترـضح  نامرف  هب  هدـش ، داـی  زور  رهظ  رد 

هک دوب  يرصم  ریغ  يرصم و  تسدگنت  ریقف و  نایجاح  لماح  ناوراک  نیا  دندمآرد ، تکرح  هب  هرحب »  » يوس هب  صاوخ  ناهارمه و 
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ناوراک نانآ  لابند  هب  سپس  دربیم . دصقم ، ات  راید  نیا  زا  ار  نانآ  شترـضح  یـصخش  هنیزه  اب  ویدخ و  رـضحم  زا  نانآ ، ياضاقت  هب  انب 

. دندش دراو  هرحب  هب  تمالس  هب  بورغ  زا  سپ  هس  تعاس  دودح  بش  ياههمین  رد  درک و  تکرح  ویدخ  هدلاو  ترضح  الاو 
. دندومن زاغآ  هکم  زا  ار  تکرح  شیوخ  هارمه  لاجر  اب  سپ  نآ  زا  داد و  ماجنا  ار  عادو  فاوط  اشع ، زامن  زا  سپ  ویدخ 

دصق هب  ار  یتعاس  دندمآ و  مه  درگ  ناگرزب ، فارشا و  زا  يرایسب  دادعت  یلاو و  نیـشناج  فیرـش ، هکم ، هزاورد  زا  ویدخ  جورخ  ماگنه 
يرازگساپس رکـشت و  نسحا  وحن  هب  شیاهشـشوک  دنلب و  تمه  زا  یگمه  هلـصاف ، نیا  رد  دندومن . يرپس  ویدخ  ناوراک  هارمه  عیدوت 

. درک یظفاحادخ  دومن و  يرازگساپس  نانآ  دروخرب  يزاوننامهم و  زا  زین  ویدخ  دندرک و 
لوط رد  ویدخ  رادنامهم  ناونع  هب  گرزب  فیرـش  يوس  زا  هک  رـصان - فیرـش  تیالو و  یچبوتکم  بانج  فیرـش ، نادنزرف  نآ  زا  دـعب 

. دیدرگ دراو  هرحب »  » هب یتمالـس  هب  بش  ياههمین  رد  ناوراک  دنداتفا . هار  هب  وا  اب  دـندوب - هدـیدرگ  نییعت  زاجح  راید  رد  يو  راب  رپ  رفس 
. داتفا هار  هب  هدج  يوس  هب  ناوراک  سپس  دندرب و  رس  هب  اج  نآ  رد  ار  ربماسد  زور 27 

دندمآیم و ناوراک  هار  رـس  هب  مارتحا  يادا  يارب  اج ، نآ  رد  رقتـسم  نازابرـس  دیـسریم ، هک  یناگداپ  ره  هب  ویدخ  ناوراک  هار ، نایم  رد 
هب نادنموق ) شترا /(  هدـنامرف  بانج  ماقممئاق (1) و  دیـسر ، هدج  ياهیکیدزن  هب  ناوراک  هک  یماگنه  دـندادیم . ماجنا  ياهژیو  مسارم 

. دندوب هداتسیا  راظتنا  هب  وا  ییامرف  فیرشت  راظتنا  رد  رهش  نایعا  ناگرزب و  زا  يرایسب  عمج  هارمه 
یگمه هب  ویدخ  اج  نیا  رد  دندیـسر . هنیطنرق  هلپ  ياپ  هب  بش  ياههمین  رد  هک  نیا  ات  دنداتفا ، هار  هب  ویدـخ  ناوراک  یپ  رد  یگمه  سپس 

يوس هب  شیوخ ، يرابرد  لاجر  زا  یخرب  هارمه  دش و  راوس  يراخب  قیاق  رب  سپ  نآ  زا  دومن  ینادردق  نانآ  تامحز  زا  داد و  مالس  نانآ 
. دندمآرد تکرح  هب  صوصخم  یتشک 

رکذلا قوف  یتشک  رب  راوس  اهنآ  زا  شیپ  هدلاو ، ترضح  الاو  هک  دوب  یلاح  رد  نیا 

« مجرتم . » یلاو نیشناج  - 1
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اب ویدخ  ربماسد ، زور 28  حبـص  دـندش . راوس  هینامحر  یتشک  رب  وا ، ردـقنارگ  ناهارمه  رادـساپ و  لاجر  ناگرزب و  ریاس  اما  دوب . هدـش 

رقتسم یجراخ  ياهروشک  ياهلوسنک  نینچمه  و  نادنموق ) اهورین /(  هدنامرف  هدج ، ماقممئاق  بانج  فیرش ، نادنزرف  نایاقآ : تارـضح 
درک و یظفاحادخ  دندوب ، هدیدرگ  بایفرش  شروضح  هب  یمسر  تروص  هب  هک  نانآ  اب  درک و  تاقالم  دوخ  نیباک  رد  نیمزرـس ، نیا  رد 
، یمظع ترادـص  ماقم  هفیلخ ، رـضحم  هب  ار  يرکـشت  ياهفارگلت  نآ  زا  سپ  يو  دومن . ینادردـق  نانآ  زا  بیترت  مظن و  داجیا  رطاخ  هب 

هدوب هسدـقم  یـضارا  رد  هک  ینامز  رد  شیوخ  هب  تبـسن  نانآ  هجوت  تایانع و  زا  اهمایپ  نآ  رد  درک و  هرباخم  زاجح  تموکح  فیرش و 
. دومن ینادردق  رکشت و  تسا ،

زا دعب  سپـس  دومنیم . یگدیـسر  دوب - هدـیدرگ  لاسرا  ناشیا  يارب  هدـج  زا  تسپ  نیرخآ  اب  هک  یتموکح - ياههمان  هب  يو  نآ  زا  سپ 
ماگنه هب  ًاقیقد  تکرح  نیا  هک  دندومن  رداص  هجو  دصقم  هب  ار  یتشک  تکرح  روتـسد  مهم ، ياهراک  یخرب  هرابرد  ناشیا  نامرف  رودص 

لامش یلیام  هلصاف 240  رد  هدش و  عقاو  خرس  يایرد  رانک  زاجح ، نیمزرس  لحاس  رد  هک  تسا  يردنب  هجو  رهـش  تفریذپ . تروص  رهظ 
هب هینامحر  یتشک  مه  ربماسد  زور 30  رد  دش و  هجو »  » رهـش دراو  ربماسد  زور 29  رهظ  رد  ویدـخ  لماح  یتشک  تسا . هتفرگ  رارق  هدـج 

. دیدرگ دراو  اجنآ 

هرونم هنیدم  يوس  هب  نآ  زا  تکرح  هجو و  ياتسور 

، هدکهد نیا  رد  تسا . هدـش  عقاو  ییایفارغج  هقیقد  هجرد و 27  لوط 36  هقیقد و  هجرد و 14  ضرع 26  رد  هک  تسا  ياهدـکهد  هجو » »
. دننکیمن زواجت  رفن  دصناپ  زا  نآ  نینکاس  هک  دراد  دوجو  کچوک  هناخ  لهچ  دودح 

هک دراد  طلست  نآ  رب  ياهپت  هدکهد  نیا  تشپ  فرط  زا  دنشابیم . فورعم  يویدب  هب  هک  دنتـسه  هداوناخ  کی  زا  یگمه  ًابیرقت  دارفا  نیا 
هدیدرگ انب  نآ  رب  مه  یمکحتسم  ناگداپ 
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زا رتشیب  هک  نآ - هموح  نینکاس  هژیو  هب  بارعا ، زا  يرایـسب  عمج  هک  تسا  دجـسم  هس  ياراد  شایکچوک  ناـمه  اـب  هدـکهد  نیا  تسا ؛

. دنیآیم دجاسم  نیا  هب  هعمج  ياهزور  رد  دنتسه - ّیَُلب  هلیبق 
رد ییاهرازاب  ماگنه  نآ  رد  تسا . هدوب  ییازس  هب  تیمها  ياراد  هدکهد  نیا  هدومنیم ، رفس  یکـشخ  هار  زا  لمحم  ناوراک  هک  یماگنه 

تراجت یهام و  دیـص  هار  زا  نآ  نینکاس  یگدـنز  نونکا  مه  اما  دـیدرگیم . میـسقت  بارعا  نایم  رد  نآ  دـمآرد  دـیدرگیم و  اپرب  اجنیا 
. دوشیم دراو  رهش  نادب  روشک  لخاد  زا  یبوچ  لاغز  لحاس و  يوس  نآ  زا  مشپ  نغور و  تراجت  دوشیم . هرادا  مشپ  نغور و 

هب اهالاک  نیا  راب  کی  زور  هدزناپ  ره  روظنم  نیدـب  هک  دریگیم  ماجنا  زئوس  زا  يدورو  ياهالاک  اـب  هدـکهد  نیا  نینکاـس  تراـجت  رتشیب 
لمحم ناوراک  روبع  يارب  یهاگتسیا  هجو  هک  یماگنه  دوشیم . هدروآ  وس  نیا  هب  يویدخ  یناریتشک  تکرش  ياهیتشک  زا  یکی  هلیـسو 

تموـکح تسد  هب  هبقع »  » و ابـض » «، » حـلیوم  » زا معا  نآ  یلامـش  ياهتمـسق  رهـش و  نیا  هرادا  دوـب ، يرـصم  ناـیجاح  رگید  يرـصم و 
يارب یـضاق  مه  شرانک  رد  هدـش و  نییعت  يرادناتـسا  هجو  يارب  رـصم  تموکح  يوس  زا  ماـگنه  نآ  رد  تفریذـپیم . تروص  يویدـخ 
نیمأت تسارح و  رب  هک  دـندوب  رقتـسم  ینازابرـس  مه  رهـش  ياههار  نایم  رد  نامز  نآ  رد  دـیدرگیم . بوصنم  یعرـش  ماکحا  رب  تراـظن 

هب هقطنم  نیا  هرادا  دـندماین ، يوس  نیا  هب  رگید  نایجاح  درک و  رییغت  هار  نیا  زا  اهناوراک  ریـسم  هک  ینامز  زا  اما  دنتـشاد . تراظن  اـههار 
. دیدرگ راذگاو  ینامثع  تلود 

هک يروـط  هب  دـیدرگ  نیذآ  یگمه  بآ ، یکـشخ و  هـقطنم  زا  مـعا  نآ  ياهتمـسق  یماـمت  هدـکهد ، نـیا  رد  ویدـخ  تماـقا  تدـم  رد 
رب ینامثع  مچرپ  تدـم  نیا  لوط  رد  زین  مینیبب و  میتسناوتیم  بآ ، حطـس  رب  هدـنکارپ  ياهقیاق  اـههناخ و  رد  رـس  رب  ار  خرـس  ياـهمچرپ 

هتـشاذگ اههناخ  يور  هک  ییاهغارچ  ییانـشور  اب  هدـکهد  نیا  رـس  ات  رـس  ماگنه  بش  دوب . هدـمآرد  زازتها  هب  هدـش  داـی  ناـگداپ  يـالاب 
یشوج بنج و  اج  نآ  رد  و  دوب . هدروآ  دوجو  هب  ناکم  نیا  ياضف  رد  ار  ییابیز  رایـسب  هرظنم  ناگداپ - ماقممئاق و  هناخ  هژیو  هب  دندوب -

. دوب هدیدن  دوخ  هب  نامز  نآ  ات  هدکهد  نیا  هک  دوب  هدرک  داجیا 
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اـشاپ نامیلـس   » و هجو »  » ماقممئاق بانج  ماگنه  نیا  رد  دـش و  مزاع  یکـشخ  يوس  هب  ویدـخ  ربماـسد ، هاـم  رخآ  اـب  قباـطم  هبنـش  زور  رد 

رب راوس  ویدخ  سپ  دندوب . هداتـسیا  راظتنا  رد  دوب - هار  نیا  رد  زین  شترـضح  ناوراک  دـمتعم  رادـنامهم و  یلب -»  » لیابق گرزب  هدافروبا »
ار شترـضح  ناوراک  هقطنم  نیا  بارعا  ماگنه  نیا  رد  دـندمآرد ، تکرح  هب  قرـش  يوس  هب  دوخ  نایفارطا  هارمه  هب  هدـش و  شیوخ  رتش 

دندوب شیوخ  ياهرتش  رب  راوس  هک  یلاح  رد  لیقع »  » ياهبرع زا  رفن  هاجنپ  دودح  رد  ياهدـع  هورگ  نیا  شیپاشیپ  دـندرکیم ؛ تعیاشم 
مچرپ هک  دنتـشاد  تسد  هب  ياهزین  کی  ره  ناـنیا  دـندرکیم ؛ تکرح  هشیب ] نازابرـس  دـننامه  دنتـسه ، یتلود  نازابرـس  هورگ  نیا  دارفا  ]

رد هوـالع  تشاد و  رارق  یـساقآ ) لوغ  غاـص   ) یناورـس هبتر  اـب  يرـسفا  هورگ  نیا  سأر  رد  دـندوب . هدروآرد  زازتها  هب  نآ  رب  ار  یناـمثع 
نارومأم یخرب  هجو و  ماقممئاق  ناوراک  نیا  رد  دندوب . تکرح  رد  نانز ] لبط   ] ریـسم لوط  رد  ناشدوخ  زا  يدادعت  هورگ ، نیا  شیپاشیپ 

راهچ تدم  زا  سپ  هک  نیا  ات  دوب  تکرح  رد  دشیم ، هتفگ  شیارعوبا »  » نادب هک  یتشد  رد  ناوراک  دندرکیم . تمدخ  راید ، نآ  یتلود 
هک یهورگ  دوب . لمارح » سأر   » مان هب  یبآ  همـشچ  ياراد  دـنتفگیم و  هبحر »  » نادـب هک  دندیـسر  یناـکم  هب  ییاـمیپ ، هار  مین  تعاـس و 
دش دراو  شیوخ  هدرپارـس  هب  ویدخ  دندوب . هدیدرگ  ویدخ  زا  ییاریذپ  هدامآ  هدیـسر و  هقطنم  نادب  شیپ  زا  دندوب ، اهرداچ  ییاپرب  رومأم 

. دندیدرگ رقتسم  دوخ  ياهرداچ  رد  زین  ناهارمه  زا  کی  ره  و 
زا یخرب  میلح و  يدنفا ، مناخ  هلزان  سـسنرپ  ردام  يدنفا و  مناخ  همطاف  سـسنرپ  ویدـخ و  نارتخد  هارمه  هب  هک  هدـلاو  ترـضح  ایلع  اما 

كدـی بسا  تشه  هلیـسو  هب  کی  ره  و  دـنک ، تکرح  یناتـسهوک  ياـههار  رد  دـناوتب  هک  یـصوصخم - ياههکـسلاک  رب  يو ، ناـیفارطا 
. دندشیم لمح  اهرطاق  هلیـسو  هب  هک  تشاد  دوجو  ياهژیو  ناور  ياهتخت  نانآ  رـس  تشپ  نینچمه  دندوب . هدش  راوس  دـشیم ، هدیـشک 

. دوب هدش  هدید  هیهت  اههکسلاک  زا  یگتسخ  نامز  رد  رکذلا  قوف  دارفا  يارب  هک  دوب  ینوگانوگ  ياهلکش  هب  ناور  ياهتخت  نیا 
یقاـب ار  هورگ  نیا  هلاـبند  دـندوب . هتفرگ  رارق  نآ  رد  هارمه  ياـههجاوخ  هک  دوـب  تکرح  رد  ییاـههواجک  ناور ، ياـهتخت  نیا  سپ  رد 
نیا دندوب . تکرح  رد  يرابرد  گرزب  لاجر  زا  یخرب  نانآ  همدقم  رد  هک  دندادیم  لیکشت  يویدخ  ناراکتمدخ  نارازگتمدخ و  هدنام 
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. دوب هدیدرگ  اپرب  يویدخ  ياههدرپارس  هک  دیسر  یهاگیاج  هب  تکرح  تعاس  هد  زا  سپ  یگنهآ  نینچ  اب  ناوراک 

هب هک  نیا  ات  دندومیپ  ار  رِـسرِس » يداو   » ناوراک هارمه  دـیدرگ و  شیوخ  بکرم  رب  راوس  ویدـخ  حبـص  زامن  زا  سپ  هیوناژ ، لوا  زور  رد 
هب نآ  هار  تفاسم  دوب و  مان  نیمه  هب  یبآ  ياراد  ناکم  نیا  دـندیدرگ . دراو  نادـب  دندیـسر و  زازق » یبا   » رد شیوخ  هدـش  اپرب  ياهرداچ 

ناوارف دنتـسه ) اـیقاقا  تخرد  یعون  هک  ةرارـش /( »  » و اـشع »  » ناـتخرد تشد  نیا  رد  میدوب  هدومیپ  شیپ  زور  هک  دوب  یهار  لوط  هزادـنا 
هلمج زا  دروـخیم ، مشچ  هب  دـشابیم ) رتـش  هقـالع  دروـم  هاـیگ  نیا  تسا و  هفرخ  یعوـن  هک   ) هظیرق ياـههتوب  نـینچمه  دـشیم ؛ هدـید 

. دوشیم هدـید  روفو  هب  و  ددرگیم ) هدافتـسا  كاوـسم  ناوـنع  هب  نآ  هخاـش  هک   ) تسا كارا  مَود و  تخرد  دراد ، دوـجو  هک  یناـتخرد 
ثمر و  دـشابیم ) رتهاتوک  رتکچوک و  نآ  زا  نکیل  تسا  هفرخ  هب  هیبش  هک  « ) دمرـض «، » عورف «، » جـسوع  » هاـیگ تمـس  نیا  رد  نینچمه 

هایگ نایم  نیا  رد  هک  دراد  دوجو  ناوارف  لطنح  لایـس و  تسا ،) اینوتب  دننامه  هک   ) همرخ و  نیطنـسفا ) یمور و  هنَمرِد  هب  هیبش  یهایگ  هک  )
ار لایس  بوچ  اهبرع  دنربیم . نآ  زا  یناوارف  هدافتسا  نآ ، ریطقت  هلیسو  هب  اریز  دشابیم ، یناوارف  ياههدافتـسا  ياراد  نانآ  يارب  لطنح 

رظن زا  نیاربانب  دشابیم ؛ هدوب  نانآ  هدافتـسا  دروم  راگیـس  ياهكدنف  رد  هک  دنروآیم  تسد  هب  یعیام  نآ  زا  دـنبوکیم و  لظنح  هارمه 
. دنشابیم زاینیب  تیربک 

اج نآ  رد  هک  هدش  دراو  دـجنلا » لیـسم   » مان هب  یناکم  هب  داتفا و  هار  هب  شناوراک  هارمه  هب  ویدـخ  حبـص  زامن  زا  سپ  هیوناژ  مود  زور  رد 
نامه هب  ار - ریسم  نیا  ویدخ  ددرگیم . عفترم  یمک  نیمز  قرش - يوس  هب  دعب -، هب  ناکم  نیا  زا  تشاد ، دوجو  ادب »  » مان هب  یبآ  همـشچ 

رقتـسم ینامثع  شترا  ماظن  هراوس  زا  ییاـههورگ  لـحم ، نآ  رد  دومن ؛ قارطا  اـج  نآ  رد  دومن و  یط  ناوراـک  اـب  لـبق - ياـهزور  لـکش 
فیرـشت زا  شیپ  هک  دنتـشاد  دـصق  دـندوب و  هدرک  رفـس  يوس  نیا  هب  ویدـخ  تسارح  يارب  یناـمثع  تلود  يوس  زا  هک  دـندوب  هدـیدرگ 

هک یلاح  رد  دمآرد و  تکرح  هب  دجنلا » يداو   » رد ویدـخ  ناوراک  هیوناژ  زور 3  رد  دنناسرب . نادب  ار  دوخ  هجو »  » رهـش هب  ویدخ  ییامرف 
شترضح لابند  هب  زین  یتلود  ناراوس  زا  یهورگ 
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. دندومن قارطا  اجنآ  رد  شیوخ  لاجر  هارمه  ویدـخ  دیـسر و  ْعلِـس » مشخ   » هقطنم هب  هک  نیا  ات  دومیپیم  هار  نانچمه  ناوراک  دـندمآیم 

دوجو روفو  هب  دنتسه  ایقاقا  زا  یعون  هک  حلط »  » و راشع »  » ناتخرد تشد  نیا  رد  تفریذپ . تروص  لبق  ياهزور  دننامه  زین  ییامنهار  نیا 
. تسا بایمک  اج  نآ  رد  بآ  دنراد و 

هتفگ زین  قوب  نادـب  هک  علـس  هندرگ  زا  دـمآرد و  تکرح  هب  شناوراـک  هارمه  ویدـخ  حبـص ، زاـمن  يادا  زا  سپ  مراـهچ و  زور  هاـگپ  رد 
. دندیسر دجن  نیمزرس  نآ  هطقن  نیرتدنلب  هب  هک  اجنآ  ات  دنتفر ، الاب  دشابیم - روپیش  لکش  هب  اریز  دوشیم -

نارتش اهغالا و  اهرطاق ، نابـسا ، تکرح  دـشابیم و  نآ  يداو  لگ  زا  شیب  نآ  ياهگنـس  هتخت  هک  يروط  هب  تسا ، یخالگنـس  هار  نیا 
تلع هب  كرت  ناراوس  زا  یکی  هک  اجنآ  ات  دوب  راوشد  زین  نادرم  نانز و  يارب  ییامیپهار  نیا  نینچمه  دریگ  تروص  یتخـس  هب  نآ  رد  زین 

هدربمان دیدرگ . يراج  وا  ینیب  تروص و  رس ، زا  نوخ  هرخص ، رب  شرس  تباصا  هجیتن  رد  داتفا و  نیمز  هب  نآ  يور  زا  شبسا  دنت  تکرح 
ناـکما تشادیمن ، روضح  یکیدزن  نآ  رد  ویدـخ  نارادـساپ  کـشزپ  ینـسح  رتـکد  هک  یتروص  رد  دوب و  هدـیدرگ  نیمز  شقن  شوهیب 

وا ًابیرقت  یتدم  زا  سپ  وا  ینیب  یکیدزن  رد  اهروخب  زا  یخرب  نداد  رارق  هدید و  بیسآ  عضاوم  نامـسناپ  زا  سپ  يو  دوب . رایـسب  وا  گرم 
. داد همادا  دوخ  تکرح  هب  شناتـسود  زا  یخرب  هارمه  دوب و  هدـیدرگ  شیوخ  بسا  رب  راوس  هک  يروط  هب  دـینادرگرب  یعیبط  تلاح  هب  ار 

. دندرک نیسحت  اهدمآشیپ  هنوگ  نیا  رد  ار  ناوراک  یگدامآ  دندومن و  ینادردق  ویدخ  هارمه  لاجر  زا  یگمه 
رب ياهداس  تروص  هب  هک  مدرک  هدهاشم  هوک  يور  یفوک  طخ  هب  ار  ياهتـشون  شیوخ  پچ  تمـس  رد  قوب ،»  » هناهد زا  نتـشذگ  زا  سپ 
هَّللا ءاش  ام  هَّللا  مسب  : » زا دنترابع  هک  مدناوخ  هتـشون  گنـس  نآ  زا  ار  تاملک  نیا  دوب . هدـیدرگ  کح  تشاد  رارق  هار  رانک  رد  هک  یگنس 

)؟( .» هَّللاب رصنتسملا  هَّللا ...  مساب 
يرجه مجنپ  نرق  مود  همین  زاغآ  رد  هک  دشاب  یمطاف  هَّللاب  رـصنتسم  نارود  هب  طوبرم  رکذـلا  قوف  هتـشون  هک  مهدیم  لامتحا  بناج  نیا 

نآ رد  تسا و  هدرکیم  تموکح 
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دوب و هدیـسر  رانید  تسیب  دصکی و  هب  مدـنگ  بدرا (1)  کی  تمیق  هک  يروط  هب  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  دـیدش  یمروت  رـصم  رد  ماـگنه 
دناهدرک و ترجاهم  هرونم  هنیدـم  هب  هار  نیا  زا  رـصم  زا  یهورگ  عاضوا ، نیا  هجیتن  رد  هک  تسا  نکمم  دـندوب و  هداتفا  مه  ناج  هب  مدرم 

. دناهدرک دیق  نارود  نآ  هفیلخ  مان  رکذ  اب  ار  شیوخ  ترجاهم  تلع  روبع و  خیرات 
یـس دصـشش و  لاس  دودـح  رد  هک  دـشاب  دادـغب  رد  یـسابع » هَّللاب  رـصنتسم   » تفالخ نارود  هب  طوبرم  هتـشبن  تسا  نکمم  هک  ناـنچمه 

تسا هتسیزیم  يرجه 
هک تسا  نکمم  دومن و  نییعت  نابیلـص  اب  گنج  يارب  ار  یبویا  نیدـلا  حالـص  هک  تسا  هدوب  لماک » کـلم   » رـصم هاـشداپ  نارود  نآ  رد 
هک نآ  هژیو  هب  دنشاب  هدرک  رفـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  هناخ  مارحلا و  هَّللا  تیب  هب  ماش  زا  هار  نیا  زا  وا  نازابرـس  زا  یهورگ 

. دنار بقع  نآ  زا  ار  نانآ  يرجه  لاس 566  رد  نیدلا  حالص  دندوب و  هدرک  ریخست  ار  هبقع )  ) هلیا نایگنرف ، نامز  نآ  رد 
. دندومن راومه  جح  يوس  هب  یکشخ  هار  ریسم  زا  ار  ردلا » ةرجش   » تکرح اههورگ ، نیمه  هک  تسا  نکمم  زین  و 

ام رب  هار  میدومن  روصت  هک  دوب  هداد  لیکـشت  ار  ینامک  لکـش  ام  لـباقم  رد  هک  يروط  هب  تسا ، هتفاـی  هعـسوت  تشد  هندرگ ، نیا  زا  سپ 
. تسا هدیدرگ  هتسب 

تانبرک گنر  هب  زمرق  دنلب  هوک  ود  نایم  رد  هک  میدیسر  ياهناهد  هب  هک  نیا  ات  میدوب  تکرح  رد  قرش - يوس  هب  ریسم - نیا  رد  نانچمه 
دندوب هداد  رارق  مه  لباقم  رد  يروط  هدش  ادج  تمسق  ود  رد  درز  هایـس و  گنر  هب  ییاههقبط  هلیـسو  هب  ار  هوک  نیا  دوب ؛ هدش  عقاو  نهآ 

فورعم اههوک  هتشر  نیا  تسا . هدیدرگ  ادج  مه  زا  یعیبط  ياهثداح  رثا  رب  هوک  نیا  هک  دومنیم  روصت  هاگن  نیلوا  رد  هدننیب  صخش  هک 
: تسا هدورس  نینچ  نآ  دروم  رد  رعاش  هک  دوب  ریوَعلا » ةرح   » هب

ادقوأ لیلاب  نارینلا  تبخ  اذإ  لعافب  ریوعلا  لابجأ  قرشأو 
: تسا هدورس  زین  و 

« مجرتم . » دشابیم رتیلوتکه   1 لداعم 980 / هک  تابوبح  يارب  يرصم  هنامیپ  - 1
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لعتشت ناتکلا  نم  ءالُملا  داک  دق  ریوعلا و  تایکر  ندرو  یتح 

نیا رد  هداد و  رارق  مرح  ار  ود  نآ  نایم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـمآیم  رامـش  هب  هنیدـم  نیتبال  زا  یکی  ریوع »  » هوک
رد ار  نآ  هک  تسا  یخالگنـس  ود  ینعی  اهنافنتکت » ناـتّرح  اـمّهنإ   » تسا هدـمآ  حاحـص  رد  زین  و  اـهیتبال » نیب  اـم  مارح  : » دـناهدومرف هراـب 

شیپ ینعی  نهک  ینامز  زا  هوک ، نیا  هلق  رب  دیـشروخ  رون  ساکعنا  ًارهاظ  دشابیم . هرونم  هنیدـم  هب  هراشا  اجنیا  رد  هتبلا  هک  تسا  هتفرگرب 
هدش هتخورفا  شتآ  دـناهدرک و  دای  نآ  زا  دوخ  راعـشا  رد  هک  يروط  هب  تسا ، هدوب  هدـش  هتخانـش  برع  نایم  رد  نآ  زا  دـعب  مالـسا و  زا 

. تسا هدمآ  نایم  هب  نآ  زا  يرکذ  زین  یفیرش  ثیدح  رد  دناهدیمان و  زاجح ) شتآ  زاجح /(  ران  ار  نآ  يور 
دوب طلـسم  کیراب  یتشد  رـس  ات  رـس  رب  هک  تشاد  دوجو  گنر  هایـس  دـنلب و  ياهلق  هطقن  نیا  رد  میدیـسر ، ةّرحلا » سأر   » هب رهظ  ماـگنه 

نآ ریسم  رد  هک  تسا . هدش  عقاو  لیس  هاربآ  ناکم  نیا  لامش  رد  دوب  درز  خرس و  گنر  هب  مکحم  ياهگنس  زا  هدیشوپ  تشد  نیا  نیمز 
. ددرگیم هدافتسا  نارتش ، يارب  یکاروخ  ناونع  هب  اههتوب  نیا  زا  دوشیم ، هدید  ناوارف  یسیردا »  » لگ ياههتوب  و  زگ »  » ناتخرد

نیا رد  تسا . هتفرگرب  رد  ار  ناـکم  نیا  رـسارس  نآ  يوبـشوخ  رطع  هک  دراد  دوـجو  تشد  نـیا  رد  یناوارف  نارثـعب »  » ياـههتوب نـینچمه 
عیـسو یتشد  هب  ماجنارـس  هک  نیا  ات  میدوب  هتفرگ  رارق  یتخـس  رد  یگمه  امرگ  تدش  زا  نکیل  میتشادیمرب ، ماگ  نانچمه  کیراب  تشد 

هب رتمک  اج  نآ  رد  دیآیم ، رامـش  هب  زگ  تخرد  یعون  هک  اضغ »  » ناتخرد دوب و  بآیب  هقطنم  نیا  میدش ؛ دراو  ثیهدـلا » يداو   » مان هب 
يـال لـگ و  دوب و  گنـس  گـیر و  زا  هدیـشوپ  تشد ، نیا  هک  میتفر  ـالاب  یلب ) یبا  یلبوب /(  ماـن  هب  یتشد  زا  نآ  زا  سپ  دروخیم . مشچ 

. دروخیم مشچ  هب  روفو  هب  ایقاقا  ناتخرد  دوب و  هناودنه  کی  هزادنا  هب  مادک  ره  تشد  نیا  ياهگنـس  دـشیم ، تفای  اج  نآ  رد  یناوارف 
رظن هب  یکیدزن  هطقن  نیا  زا  هایـس ، گنر  هب  لیامتم  زمرق  ياههوک  دـشیم . رتشیب  نآ  عافترا  مک  مک  دـیدرگیم و  عفترم  هار  هطقن  نیا  زا 
نیا رد  ام  ياهبلق  هک  یلاح  رد  دش  ثعاب  تخادنا و  رـصم  دای  هب  ار  ام  دشیم و  هدید  مره  لکـش  هب  اههوک  نیا  هک  يروط  هب  دسریم ،

، دوب هجوتم  وا  لوسر  ادخ و  يوس  هب  سدقم  نیمزرس 
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نطولا بح  : » رب انب  اریز  دشاب  هتـشاد  یتافانم  ام  هیحور  تیعـضو و  اب  تسناوتیمن  نیا  مینارذگب و  دوخ  زیزع  نطو  دای  هب  مه  ار  یتاظحل 

مه نطو  شیدـناریخ  بوـبحم و  هاـشداپ  باـکر  رد  هک  نآ  هژیو  هب  دـیآیم ، رامـش  هب  ناـمیا  زا  زین  نطو  نتـشاد  تسود  ناـمیالا ،» نـم 
. میشابیم

هدینابات نآ  رب  ار  دوخ  نازوس  هعشا  دیشروخ  تسا و  فلع  بآیب و  هک  ینیمزرس  میدروآ  دای  هب  نیمزرس  نیا  رد  ار  شیوخ  نطو  يرآ !
رظن هـب  ار  نآ  رظنم  شوـخ  ياـههاگشدرگ  اـهییابیز و  مـیدرک و  داـی  ار  نـطو  يرآ  تـسا . هدرک  هایـس  دوـبک و  ار  ناورهر  تروـص  و 

گنـس و هولق  نآ  ياههویم  گنـس و  نآ  ياـهلاهن  يـال و  لـگ و  زا  هدیـشوپ  نآ  نیمز  هک  میتشادیمرب  ماـگ  ینیمزرـس  رد  اـم  میدروآ .
. دوب هدننازوس  يداب  نآ  میسن  رقف و  نآ  نینکاس  نابایب و  نآ  ياههناخ  اهيراومهان و  اهیتسپ و  نآ  ياهلُگ 

ياههرطق یتح  کشخ  نیمزرس  نیا  رد  هک  یلاح  رد  نآ ، رانک  ياههاگـشدرگ  نآ و  لین  بآ  رپ  دور  دای  هب  میداتفا و  رـصم  دای  هب  يرآ !
دوب هدراذـگ  ریثأت  نانچ  نآ  ام  ندـب  تسوپ  رب  ناوارف  قرع  امرگ و  تدـش  مییادزب و  نآ  اب  ار  شیوخ  نت  ياهقرع  ات  دوبن  ناـیم  رد  بآ 

میربب و هانپ  اج  نادـب  هیوناژ  هام  يامرگ  زا  ات  تشادـن  دوجو  زین  یهاـگهانپ  دوب و  هدـیدرگ  هدنبـسچ  یموم  نوچمه  اـم  ندـب  تسوپ  هک 
رـصم و نامدرم  دای  هب  نشخ ، تالاح  تاظحل و  نیا  رد  يرآ  دـشاب . هدرکن  هتخادـگ  ياهروک  ناـنچمه  ار  اـج  نآ  اـمرگ  هک  دوبن  ییاـج 

نانآ هفطاع  قالخا و  زا  هیاپ  نادـب  بارعا  هاگچیه  هک  میداتفا  ناـنآ  همیرک  یقـالخا  يایاجـس  فطاوع و  ناـنآ و  يوکین  اـبیز و  قـالخا 
!! دنسریمن

وربور یناوارف  اهيدـنلب  اـهیتسپ و  اـب  نادـب ، دورو  زا  سپ  هک  میدیـسر  ياهگنت  هب  هک  نیا  اـت  میتشادیمرب  ماـگ  ناـنچمه  تشد  نیا  رد 
رد زین  اههکـسلاک  هک  تشاد  رادكورچ  نیچ و  راومهان و  ینیمز  دشیم و  یهتنم  يرگید  هب  یکی  چیپ  رام  ياههار  هک  يروط  هب  میدش ،

اهیتسپ و زا  هدیـشوپ  نآ  نیمز  هک  دیدرگیم  یهتنم  یگنـس  تخـس و  ياهندرگ  هب  هار  نیا  دندوب . هدش  هجوم  یناوارف  یتخـس  اب  اج  نآ 
. دومنیم یط  تقشم  یتخس و  اب  ار  هار  نآ  يرباع  ره  هک  يروط  هب  دوب ، یناوارف  ياهيدنلب 

هژیو تمه  تیانع و  هجوت و  اب  دوب و  هدومن  فقوت  شیوخ ، ناهارمه  ناوراک  هب  کمک  يارب  ناکم  نیا  رد  زین  ویدخ  تبـسانم ، نیمه  هب 
نیرتهب هب  ناوراک  دارفا  هیلک  ناشیا ،
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مان هب  یهاگیاج  رد  هندرگ و  نیا  تشپ  رد  هک  دندش  راپـسهر  شیوخ  هدرپارـس  يوس  هب  ویدـخ  سپـس  دـندومن . روبع  اج  نآ  زا  تروص 

. تسا هدیدرگ  نوفدم  ناکم  نیا  رد  ناشیا  ّدج  دننکیم  اعدا  یلب »  » هلیبق هک  تسا  یناکم  هوجن  لحم  دوب . هدیدرگ  اپرب  هوجن » »
یناوراک تأیه  رد  يویدخ  ناهارمه  هیلک  هدلاو و  ترضح  الاو  ياههکسلاک  دش و  راوس  شیوخ  بکرم  رب  ویدخ  هیوناژ  زور 6  هاگپ  رد 

ياهلـصاف اههوک  نایم  رد  مک  مک  سپ  نیا  زا  دنتـشادرب . ماـگ  دـشیم ، هدـیمان  هوـالح » يداو   » هک تشد  نیا  رد  دـندمآرد و  تکرح  هب 
یبیش اب  ینش  ینیمزرس  رد  تمسق ، نیا  زا  روبع  زا  سپ  دمآیم . دوجو  هب  یفاکش  هوک  ود  نایم  رد  نایاپ ، رد  هک  يروط  هب  دشیم ، داجیا 

ماگ ناـنچمه  تشد  نیا  رد  میدـمآ . نییاـپ  دوب  خرـس  گـنر  اـب  نشخ  ینـش و  یتشد  هک  نآ ، رگید  تمـس  زا  میتفر و  ـالاب  دـصرد  یس 
راز هروش  نیمز  هک  نیا  اـب  هدـیدرگ و  فرحنم  بونج  يوس  هب  لامـش  زا  هار  يداو  نیا  زا  میدیـسر . ـالع » يداو   » هب هک  نیا  اـت  میتشادرب 

. دوشیم هدید  ناوارف  دمآیم ) رامش  هب  نارتش  كاروخ  زا  هک   ) کشرت هایگ  زگ و  ناتخرد  نآ  رد  تسا 
. دندیسر اج  نادب  یتمالس  هب  حبص  هد  تعاس  رد  يو  هارمه  ناوراک  ویدخ و  هک  تشاد  رارق  عیادب »  » هاگتسیا تشد ، نیا  هنایم  رد 

ناونع هب  هک  کب » داؤف  یـشاب  کب   » فیرـش و مرح  راد  هنازخ  ریدـم ، نایاقآ  تارـضح  و  هرونم » هنیدـم   » رادـباسح بانج  ناکم ، نیا  رد 
هقطنم گرزب  هَّللادبع » خیش  «، » نسحم فیرش  ، » همرکم هکم  تراما  نیشناج  تاحـش » فیرـش   » زین دوب و  هدیدرگ  نییعت  ویدخ  رادنامهیم 

يذ باـنج  فیرـش ، مرح  ماـما  رادرتـفد  ییحی » خیـش  «، » دعـسا نسح  دیـس  ، » یندـم مرح  ياـبطخ  گرزب  دعـسا ،» میهاربا  خیـش  ، » یلاوع
«، الع  » یـضاق نآ ، بارعا  گرزب  و  الع »  » هاگتـسیا ماقممئاق  ناـیاقآ  تارـضح  يزاـجح و  نهآ  هار  هرادا  سییر  کـب » حـلاص   » تداـعس

. دندوب هداتسیا  راظتنا  هب  ویدخ ، مودق  راظتنا  رد  یگمه  برح ) زا  « ) میلس ینب   » هلیبق گرزب  نآ و  لیابق  ياسؤر  هزنع ،»  » بارعا گرزب 
یماکداش یتمالس و  هتفگ و  دمآ  شوخ  ار  ناشیا  دورو  مدقم  ریخ  ضرع  نمض  دندمآ و  شیپ  یگمه  ویدخ ، ییامرف  فیرشت  ماگنه  هب 

. دندرک بلط  دنوادخ  هاگرد  زا  ار  شترضح 
. دیدرگ راپسهر  شیوخ  هژیو  هدرپارس  يوس  هب  نانآ ، زا  يرازگساپس  زا  سپ  ویدخ 
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. دندوب هدیشک  فص  مارتحا  يادا  يارب  شیوخ  نارسفا  هارمه  هب  ینامثع  هدایپ  نازابرس  زا  یهورگ  ریسم ، يوس  ود  رد  ماگنه  نیا  رد 

هک دومن  دروخرب  نانآ  اب  افـص  فطل و  يور  زا  ناـنچ  نآ  درک و  لابقتـسا  ناگدـنیامن  اـهتئیه و  زا  ویدـخ  یهاـتوک ، تحارتسا  زا  سپ 
هب ار  زور  نآ  ویدـخ  دندیـسریم ! رظن  هب  لاحـشوخ  رازگـساپس و  ناـشیا  هناـشنم  گرزب  دروـخرب  زا  اـجنآ ، زا  جورخ  ماـگنه  رد  یگمه 

روضح ناشیا  باکر  رد  هک  اهنآ  هژیو  هب  لیابق ، نیا  نادنمزاین  ارقف و  هب  یگدیـسر  تهج  نامرف  رودص  ناگدننک و  لابقتـسا  زا  ییاریذپ 
راب نایاقـس و  اهیچکروبنز و  زا  يویدخ ، باکر  نارازگتمدخ  یمامت  نیب  ناشیا  نامرف  هب  قوف  دراوم  رب  هوالع  دندومن . يرپس  دنتـشاد ،

دوب و ابیز  هرطاخ و  رپ  رایـسب  زور  نآ  تفگ  ناوتیم  هک  دـیدرگ  میـسقت  زور  نآ  رد  ییاهسابل  اهشارف ، اههمیخ و  نارگراک  ات  نادـنب ،
. دوب لوغشم  یلاعت  يراب  هاگرد  هب  شترضح ، يارب  اعد  ساپس و  دمح ، رب  همه  نابز 

رد ات  دندرک ، تکرح  الع »  » هاگتـسیا يوس  هب  هدایپ ، ياههورگ  زا  یخرب  يویدخ و  هراوس  نارادساپ  ویدخ ، نامرف  هب  زور ، نآ  رـصع  رد 
نارادـساپ و زا  یهورگ  زور ، نآ  بـش  رد  هـک  دـیدرگ  اـیهم  يراـطق  ویدـخ  ناـمرف  هـب  دنــشاب . هنیدــم  زا  ناـشیا  تـعجارم  رظتنم  اـجنآ 

صوصخم راطق  اما  دربب ؛ هنیدـم  هب  بصن ، يارب  موزل  دروم  لـیاسو  اـههمیخ و  هارمه  ار ، هارمه  يراـبرد  لاـجر  زا  یخرب  ناراکتمدـخ و 
. درک تکرح  عیادب »  » زا هیوناژ  زور 7  هاگپ  رد  هدلاو ، ترضح  الاو  ویدخ و 

سییر يوس  زا  هطقن  نیا  رد  راطق  اما  دیسر ، هعاّدج »  » هاگتسیا هب  دعب  زور  حبص  تشاذگ و  رس  تشپ  ار  ضمح » يداو   » ادتبا راطق  نیلوا ،
هب ربخ  نیا  دوب . هدیدرگ  نهآ  هار  ياهلپ  زا  یکی  مادـهنا  بجوم  اجنآ  زا  يرتمولیک  ود  هلـصاف  رد  لیـس  اریز  دـیدرگ ، فقوتم  هاگتـسیا 
رما ار  شیوخ  بکرم  راطق  بورغ ، زا  شیپ  هیده ،»  » هاگتـسیا هب  ندیـسر  ضحم  هب  زین  ناشیا  دیدرگ . هرباخم  ویدـخ  هب  یفارگلت  تروص 
دوب هدـش  عقاو  اج  نآ  زا  يرتمولیک  تسیب  هلـصاف  رد  هک  هعادـج »  » هاگتـسیا يوس  هب  ویتوموکل ، هلیـسو  هب  ناـشدوخ  دـندومن و  فقوت  هب 

ود زا  رتمک  دـناوتیمن  یبارخ  نیا  : » دـنتفگ دـندومن ، هظحالم  ار  هدـید  هثداح  تمـسق  کیدزن  زا  هک  نآ  زا  سپ  ناشیا  دـندومن . تکرح 
راطق هک  دنداد  روتسد  نیاربانب  ددرگ » حالصا  زور 
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. دنیآرد تکرح  هب  ناشیا  هارمه  نامزالم  یگمه  ات  دوش ، فقوتم  هیده »  » هاگتسیا رد  نیتسخن 

نآ فارطا  رد  تسا و  هدـش  هتخاس  کچوک  ياهعلق  لکـش  هب  دوبک - تخـس  گنـس  اب  یهاگتـسیا - اج  نآ  رد  هک  تسا  یناکم  هیدـه » »
هاگتـسیا نیا  رانک  رد  دـنیامن . عاـفد  دوخ  زا  اـههوک - نیا  ناـیم  رد  زاـین - تروص  رد  اـت  دـناهتخاس  ییاـههاگهانپ  اـجنآ  نارگراـک  يارب 

ار شیوخ  زاین  دروم  بآ  اهراطق  ات  هدـش  هیبعت  نهآ  سنج  زا  ییاهعبنم ) ییاهضوح /(  نآ  رد  هک  تسا  هدـش  هتخاس  یگرزب  نامتخاس 
رد ًالومعم  اهعبنم  هنوگ  نیا  دوشیم  داتـسرف  اـهعبنم  نیا  لـخاد  هب  زوس  تفن  ياـهروتوم  هلیـسو  هب  هریخذ ، بآ  نیا  دـنرادرب . اـج  نآ  زا 
اب رگید  یخرب  گنـس و  هلیـسو  هب  ناـنآ  زا  یخرب  هک  تشاد  دوـجو  ییاـههبلک  ناـمتخاس ، نیا  تشپ  رد  دراد . دوـجو  مهم  ياههاگتـسیا 

. دندرکیم یگدنز  نآ  رد  نهآ  هار  ظفاحم  نازابرس  زا  یخرب  هاگتسیا و  نارگراک  هک  دوب  هدیدرگ  اپرب  ین  ياهبوچ 
يارب یتلود ، کیـشک  نازابرـس  تسا و  هدیدرگ  انب  نآ  يادنلب  رب  هعلق  ود  هک  دراد  دوجو  یبرغ  یقرـش و  هوک  ود  نهآ ، هار  يوس  ود  رد 

. دننکیم يرادساپ  اج  نآ  رد  زور  لوط  رد  دنوریم و  الاب  نادب  نهآ  هار  زا  تیامح  يرادساپ و 
دوخ يارب  یتشادهب  ابیز و  زرط  هب  هورگ  نیا  دندربیم . هانپ  روکذم  نامتخاس  فارطا  رد  شیوخ  ياههناخ  هب  ماگنه  بش  هدـش  دای  دارفا 

. دوب موسرم  يرصم  نازابرس  نایم  رد  هک  دوب  يدرگ  ياهنان  هب  هیبش  رتشیب  اهنان  نیا  هک  دنتخپیم  نان 
. میتفرگ رارق  ویدخ  تیانع  دروم  میدرب و  رس  هب  راطق  ياهنگاو  رد  یگمه  بش  نآ 

دیع رـصم ، رد  دـیع  نیا  اریز  دـندیدرگ . دیعـس  دـیع  نیا  يرازگرب  يایهم  یگمه  هک  دوب  هدرکن  یناشفا  وترپ  زونه  هیوناژ  زور 8  باتفآ 
نیاربانب ددرگن . لیمحت  تیعر  مدرم و  رب  یفیلکت  هدکهد  نیا  رد  هک  داد  روتـسد  ویدـخ  ترـضح  لاح  نیا  اب  دـیآیم . رامـش  هب  یقیقح 

شرـضحم هب  کـیربت  صـالخا و  بدا و  ضرع  ناونع  هب  ياهماـن  ناـهارمه  همه  زا  یگدـنیامن  هب  بناـجنیا  هک  میتـفرگ  میمـصت  یگمه 
: دوب نینچ  همان  نآ  نتم  مسیونب ؛

! ام تما  هاشداپ  تمعن و  یلو  يا  »
نایرصم نایم  رد  رصم  رد  هک  دیعس  زور  نیا  رد  ام  گرزب  اقآ و  هک  میراد  اعدتسا 
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يارب دوش و  دنلب  یهلا  هاگرد  هب  نامیاهتـسد  ایوگ و  ساپـس  دمح و  هب  تیعر  نابز  ات  دنیامرف  هزاجا  دـیآیم ، رامـش  هب  دـیع  نیرتگرزب 

اعد هناصلاخ  تسا  هدرک  ذوفن  یمدرم  ياهبلق  حاورا و  رد  شیوخ  مرک  لـضف و  اـب  هک  بوبحم  تیـصخش  نآ  زا  تظفاـحم  یتمـالس و 
. مینک

تیعبت صالخا و  بتارم  بلق  میمـص  زا  مینک و  دـنلب  وا  ربمایپ  دـنوادخ و  هاگـشیپ  هب  كاـپ  سدـقم و  هعقب  نیا  رد  ار  نامیاهتـسد  يرآ !
هیده امش  يوس  هب  ار  شیوخ  ياهصالخا  اهدورد و  نیرتهناصلاخ  يرآ ! میراد . مالعا  هبترم  دنلب  گرزب و  تیـصخش  نآ  هب  ار  شیوخ 

نوچمه ترضح ، نآ  هراومه  هک  مینک  اضاقت  مییامن و  وزرآ  ار  یسابع  راونا  نآ  دوج  يذ  دوجو  یتمالـس  یلاعت  يراب  هاگرد  زا  مینک و 
! دنکفا هیاس  اهناسنا  یمامت  ام و  رس  رب  تمعن ، یلو  نآ  دوجو  لضف  تمعن و  هراومه  زین  دنشاب و  هتشاد  رارق  نامز  كرات  رب  یجات 

! ... نم يالوم 
یماکداش یتمالس و  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ام  گرزب  دیـس و  ترایز  زا  سپ  هک  میهاوخیم  لاعتم  دنوادخ  زا  نایاپ  رد 

!«. داب مادتسم  ناتنادناخ  امش و  رب  وا  لوسر  ادخ و  تیانع  مشچ  هراومه  هدرک و  تعجارم  نطو  هب  ناتیمارگ  هداوناخ  دارفا  رگید  اب  هارمه 
، دـشیمن هدـید  نـهآ - هار  نارگراـک  يانثتـسا  هـب  تیلاـعف - تاـیح و  زا  يرثا  نآ  رد  هـک  حوریب  تـشد  ناـیم  رد  ار  كراـبم  زور  نـیا 

. میدینارذگ
تبالـص رپ  ياههوک  یگنـس و  يارحـص  طقف  نآ  قرـش  ات  بورغ  زا  لامـش و  ات  بونج  زا  هک  تسا  ینیمزرـس  هنوگچ  اج  نیا  ادنوادخ !

بآ رد  یمدآ  ياپ  هک  نانچمه  نآ  رب  تکرح  ماگنه  هب  تسا و  هدیناشوپ  ار  نآ  ياهنیمز  كاخ ، زا  ییایرد  ینـش و  ینیمز  ياهرخص و 
اریز رازگـساپس ! وت  نایاپیب  تمحر  زا  میرازگ و  رکـش  ار  وت  ادنوادخ ! دوریم . ورف  ناور  ياهنش  اهكاخ و  نیا  نایم  رد  دوریم ، ورف 

یگدـنز و لیاسو  نانآ ، نیمز  تعیبط  اب  هک  ياهداد  رارق  ار  ییاهتمعن  روانهپ ، نوگانوگ و  ياهنیمزرـس  رد  دوخ  تاـقولخم  یماـمت  رب 
هایگ هک  ياهداد  رارق  یتیعضو  زین  نادنبخی  درس و  ياهنیمز  یتح  اهنیمزرـس  همه  رد  سپ  دوشیم . مهارف  اج  نآ  رد  نانآ ، رمع  نارذگ 
رارق دوخ  لیلخ  میهاربا  نادنزرف  هاگهانپ  زین  ار  نیمزرـس  نیا  دوش و  هداد  تشیعم  یگدنز و  لیاسو  نآ ، نینکاس  هب  دـنک و  دـشر  نآ  رد 

سپس دندرگ و  فرشتم  هناخ  نآ  يرازگتمدخ  هب  وا  لسن  دنک و  انب  ار  وت  مظعم  هناخ  اجنآ ، رد  هک  ياهداد 
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، دـنروآ يور  نیمزرـس  نیدـب  وس  ره  زا  مدرم  ات  يداد  رارق  یطاـشن  هقـالع و  برع ، ریغ  برع و  زا  تاهناـخ ، نیریاز  ياـهبلق  ناـیم  رد 

ترجاهم اب  هک  يداتـسرف  نانآ  تیاده  يارب  ار  یما - لوسر  دوخ - نیما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانآ ، رهطم  كاپ و  هلالـس  زا  سپس 
هک يداد  تردـق  ودـب  دـیامن و  وت  يوس  هب  توعد  دراد و  اپ  هب  ار  وت  تلاـسر  شیوخ ، نطو  هداوناـخ و  كرت  راـید و  نیا  يوس  هب  دوخ 

. دیامن هاتوک  ار  ناملاظ  ملظ و  تسد  دزاس و  رشتنم  نآ  رد  ار  وت  مکحتسم  رادیاپ و  نید  هدومن و  بوکرس  ار  نارفاک 
طلـسم ناریا  ناـنوی و  مر ، یهاـشداپ  رب  نرق ، عبر  کـی  زا  رتـمک  رد  دـنداد و  همادا  ار  تربماـیپ  هار  وا ، زا  سپ  شناوریپ  هباحـص و  سپس 

نیا ات  تشاد  همادا  نانچ  نآ  يورشیپ  نیا  دندروآ . شیوخ  نامرف  تحت  ار  برغم  نیمزرس  ياهارحص  اقیرفا و  دنه ، نیمزرس  دندیدرگ و 
روانهپ ياهنیمزرـس  زا  یگمه  برغ ، رد  سیراـپ  یکیدزن  رد   Poitier هیتاوپ رهش  ات  یقرـش  نیچ  نیمزرـس  زا  يرجه  مود  نرق  رد  هک 

، ناینانوی نایمور ، یهاشداپ  ياهنیمزرس  هک  دندروآ  دوجو  هب  یتردق  نانچ  نآ  یمالسا  تموکح  نایاپ  رد  دمآیم و  رامـش  هب  یمالـسا 
هب یمالـسا  روانهپ  نیمزرـس  ناونع  هب  یگمه  اهنیا ، زج  نایگنرف و  اهربرب ، نایجاطرق ، اـهیقینف ، ناـیلباب ، اـهيروشآ ، اهیرـصم ، ناـیناریا ،

. دوب رو  هلعش  نازورف  يرون  دننامه  لاس ، دصتفه  دودح  رد  نآ  نارادمامز  حیحص  یعامتجا  غوبن  تیریدم و  اب  دمآیم و  رامش 
هب دوخ  زا  يراثآ  نانچ  نآ  یبهذم ، تردق  و  دناهدرک - رارقا  نادـب  زین  نانمـشد  هک  اجنآ  ات  يوق - یعامتجا  قالخا  هناوتـشپ  اب  ماظن  نیا 

بجعت یسب  ياج  هدنام و  یقاب  هدش  دای  ياهنیمزرـس  زا  یخرب  رد  زونه  راثآ  نیا  اهلاس ، تشذگ  زا  سپ  نونک و  ات  هک  تشاذگ  ياج 
! دراد دارفا  نایم  رد  یتفگش  و 

هک دـیآ  دـیدپ  يرون  نانچ  نآ  رازکشخ ، فلع و  بآیب و  يارحـص  نیا  نایم  زا  هک  دربیم  نامگ  یـسک  هچ  اریز  تسا ! بیجع  ًاعقاو 
بونج لامـش و  برغ ، قرـش ، رد  نادـنمتردق  ناملاظ و  دوخ ، دـنمتردق  تسد  اب  ددرگ و  نشور  نآ  زا  یتسه  ناهج  تاـنیاک و  یماـمت 

! درادرب نایم  زا  ار  ییاطسو  نورق  ناهج 
ار ناـهج  دـنکامن و  یگنهرف  ناـنچ  نآ  تخـسرس ، ياـههوک  نیا  تشپ  زا  ینـش و  نیمزرـس  نیا  ناـیم  زا  هـک  دربیم  ناـمگ  یـسک  هـچ 

! دریگربرد
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ّجح زا  تعجارم  ماگنه  هنیدم  لها  جاّجح  ناوراک  ریوصت 
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. یضایر یهایگ و  موجن ، یعیبط ، یمیش ، یکـشزپ ، مولع  تامدخ  دوشیمن ، شومارف  هاگچیه  ملع  هب  نآ  تمدخ  هک  یمالـسا ) گنهرف  )

یخرب رد  نونک  ات  هک  نانچمه  دومنیم ؛ هدافتسا  مولع  نآ  زا  دوخ  ياههدکـشناد  رد  هسنارف  یتح  هک  تفر  شیپ  اجنآ  ات  یمالـسا  ندمت 
هک دوب  هدیدرگ  هدرتسگ  نانچ  نآ  برغ ، قرـش و  رد  یمالـسا  تلود  يدابآ  نارمع و  دراد . همادا  زونه  زین  یقرـش  ياپورا  ياهروشک  زا 

راثآ و  ایناپـسا ) سلدـنا /(  قشمد و  رد  نایوما  راثآ  هب  دـنروآ . دوجو  هب  دنتـسناوتن  ار  یلوحت  نانچ  نآ  نیـشیپ  ياـهتلود  زا  کـی  چـیه 
هک تسا  ناوارف  نانچ  نآ  یمالسا ، ندمت  گنهرف و  ینافرع  ياهتفرـشیپ  تعنـص و  يرامعم و  راثآ  دینکفایب ؛ يرظن  دادغب  رد  نایـسابع 

راـثآ نیا  هب  دروم ، نیا  رد  ناـیگنرف  راـثآ  هب  هدـننک  هعجارم  ره  دـنیامن (1)  راکنا  ار  نآ  دناهتـسناوتن  دـناهدرک و  رارقا  نادـب  زین  نایگنرف 
رد دراد ؟ زاـین  تجح  هاوـگ و  نآ  تقیقح  مالـسا و  نید  تیناـقح  رب  مه  زاـب  نیا  زا  سپ  اـیآ  و  دـباییم ! تسد  یندرکن  رواـب  بـیجع و 

. دناهدیدرگ لیان  یتفرشیپ  نینچ  هب  نید  نیا  تیاده  اب  نانآ  دنیبب  هک  یتروص 
یمامت هک  یـسک  درک ، ترفاسم  نأـشلا  میظع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نیا  تراـیز  يارب  تسا  مزـال  تفگ : دـیاب  اـجنیا  رد  نیارباـنب ،

، تلادـع يربارب ، يردارب ، يدازآ ، نید  ینعی  مالـسا ، نید  لعـشم  هدومن و  يرپس  تیناـسنا  هب  تمدـخ  هار  رد  ار  دوخ  یگدـنز  تاـظحل 
زا ار  شرهطم  كاپ و  دـقرم  تسا  هتـسیاش  داد و  رارق  رادـیاپ  نشور و  شیوخ ، ياهشالت  اـب  ار  حیحـص  یگدـنز  نید  يرترب و  لـضف و 

. مییامن ترایز  کیدزن 
تعاس رد  راطق  نیا  درک ، رداص  ار  نیتسخن  راطق  تکرح  نامرف  ویدخ  زاغآ  رد  دیـسر . نایاپ  هب  نهآ  هار  میمرت  هیوناژ ، مهن  زور  رهظ  رد 

هب دوب ، هدش  عقاو  رتمولیک 1156  رد  هک  هعادج »  » هاگتـسیا هب  ندیـسر  زا  سپ  درک و  تکرح  هیده  هاگتـسیا  زا  یلاوز  رهظ  زا  دعب  تشه 
يارب ار  یناوارف  تامحز  یگدـید ، بیـسآ  نیا  دـندینارذگ . دوب - رتم  رازه  دودـح  رد  نآ  لوط  هک  ار - هدـید  بیـسآ  ناـکم  یگتـسهآ 

. ددرگ یناد  ردق  نانآ  زا  اجنیا  رد  تسا  مزال  هک  دوب  هدروآ  دوجو  هب  دندوب ، هدش  هدناوخ  ارف  هنیدم  زا  هک  یتلود  نازابرس 
هک دوب  هتفرگ  همشچرس  فئاط  ياههوک  زا  دوب  هدیدرگ  لپ  مادهنا  بجوم  هک  یلیس 

. نوبولواتسوگ هتشون  برع Civilisation des Arabesئ  ندمت  گنهرف و  باتک  هب  ك : ر . - 1
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هکم و يوس  هب  یناوارف  بآ  ياهنایرج  یگدـنراب  نآ  هجیتن  رد  هک  دـشابیم  هقطنم  نآ  رد  یگدـنراب  ترثک  هدـنهدناشن  هثداـح  نیمه 

. تشگ ریزارس  رهش  ود  نآ  نایم  هار  هنیدم و 
زا راطق  تسا . یناوارف  زگ  ناتخرد  ياراد  تشد  نیا  تشاذگ ، رس  تشپ  ددرگیم - زاغآ  اج  نآ  زا  لیس  يارجم  هک  ار - ماعن  يداو  راطق 

شیپ روکذم  هعلق  دیاش  تشذگ ؛ تسا - هدـش  عقاو  نآ  یبرغ  هوک  يالاب  رد  یمیدـق  ياهعلق  اجنآ  رد  هک  رتنع -»  » و ماعن »  » ياههاگتـسیا
« رتنع لبج   » مان هب  هوک  نیا  تسا ؛ هتـشاد  رارق  هار  رانک  رد  دـناهدرکیم ، رفـس  راید  نیا  هب  ینیمز  هار  زا  ناـیجاح  هک  ینارود  رد  نیا و  زا 

. مدشن هجوتم  ار  نآ  هیمست  هجو  نم  هک  دوب  فورعم 
. دومن فقوت  نیرفاسم ، قارطا  يارب  اج  نآ  رد  دیسر و  هریضح »  » هاگتسیا هب  هک  نیا  ات  داد  همادا  دوخ  ریسم  هب  نانچمه  راطق 

. دومن فقوت  دوب  ریوب »  » هاگتسیا مان  هب  هک  نیشیپ  هاگتسیا  رد  ویدخ  اما 
زا ناـشرتشیب  دـندوب و  نایرـصم  زا  بلغا  هک  نارگراـک  دوب و  هدیـسرن  ناـیاپ  هب  زوـنه  هروـنم  هنیدـم  اـت  هیدـه »  » ياههاگتـسیا ناـمتخاس 

. دندربیم رس  هب  رورس  ینامداش و  رد  دوخ ، بوبحم  هاشداپ  ییامرف  فیرشت  زا  دندوب ، هدمآ  هطقن  نادب  اجرج »  » و انق »  » ياهناتسرهش
ياج هب  مارتحا  يادا  مسارم  دـندوب و  هدرک  ییارآ  فص  اههاگتـسیا  زا  کی  ره  رد  هرونم  هنیدـم  ات  عیادـب »  » زا نهآ  هار  لوط  رد  نازابرس 

. دنروآیم
زا تظفاحم  يرادساپ و  نانآ  هفیظو  هک  دوب  ینامثع  ناگی ) هطروا /(  هس  ویدخ  ییامرف  فیرشت  زا  شیپ  طخ  نیا  رادساپ  نازابرـس  دادعت 

هفاضا ناـشیا  ناوراـک  زا  يرادـساپ  تظفاـحم و  يارب  شترـضح ، دورو  زا  لـبق  ار  رگید  طروا  راـهچ  ماـگنه ، نیا  رد  اـما  دوب ، نهآ  هار 
رقتـسم طخ ، فارطا  ياهيدـنلب  يالاب  رب  لحم و  نیا  ياجنآ  اجنیا و  نهآ و  طـخ  رـس  اترـس  رد  نازابرـس  نیا  لاـح  نیا  رد  هک  دـندومن 

. دندوب هدیدرگ 
رارق هنیدـم  کیدزن  يرتمولیک  جـنپ  رد  هک  نهآ  هار  هدـش  مدـهنم  مود  تمـسق  زا  هک  نیا  ات  میدادیم  همادا  دوخ  تکرح  هب  ناـنچمه  اـم 

يالاب لاله  سپس  میدومن ، هدهاشم  ار  مالسلا  هیلع  هزمح  ترضح  دبنگ  ماگنه  نیا  رد  میتشذگ . دوب ، هدید  بیسآ  لیس  هلیسو  هب  دراد و 
دش هدیشک  رد  نآ  يوس  هب  اهرس  سپ  نآ  زا  میدرک . هدهاشم  ار  يوبن  فیرش  مرح  ياههرانم 
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قوش کشا  ناگدید  زا  خارف . اههنیـس  دوب و  هدش  رورـس  يداش و  زا  ولمم  اهبلق  درکیم و  رظن  يوبن  زبس  دبنگ  راونا  يوس  هب  اهمشچ  و 

ردـصم راربالا و  دیـس  راونالا و  رون  نآ  يوس  هب  زاورپ  نت و  زا  ندـش  جراخ  يوزرآ  تاظحل ، نیا  رد  ناسنا  حور  يرآ ! دـیدرگ . ریزارس 
! تشاد ار  ناهج  ود  تداعس 

یهورگ نایوگ و  ریبکت  یهورگ  دندربیم ، رـس  هب  ناجیه  تلاح  رد  یگمه  دوب و  لوغـشم  دـنوادخ  هاگرد  هب  ساپـس  دـمح و  هب  اهنابز 
. تشذگیم يدنک  هب  تاظحل  دندوب و  هدوشگ  اعد  انث و  هب  نابز 

هطقن نیا  زا  دیدرگ . دراو  هنیدم  ياهغاب  عرازم و  یبرغ و  ياهناتـسلخن  نایم  هب  هک  نیا  ات  دادیم  همادا  شیوخ  تکرح  هب  نانچمه  راطق 
. میدش دراو  هنیدم  هاگتسیا  هب  زور ، یلاوز  جنپ  تعاس  رد  هک  نیا  ات  درکیم  تکرح  یگتسهآ  هب  راطق  دعب ، هب 

. دندوب هداتسیا  هاگتسیا - ات  نهآ - هار  يوس  ود  رد  نادرم  نانز و  زا  یهوبنا  دادعت 
هنیدم رادناتسا  اشاپ » اضر  یلع   » بانج نانآ  شیپاشیپ  رد  هعماج و  نوگانوگ  ياههبتر  تاقبط و  زا  یناوارف  تیعمج  هاگتـسیا ، هطوحم  زا 

یهاشداپ یشترا و  هبتر  یلاع  نیرومأم  زا  يرایسب  عمج  يو  هارمه  دندوب . هتفرگ  رارق  اج  نآ  رد  رقتـسم  یـشترا  ياهورین  هیلک  هدنامرف  و 
. دندوب هداتسیا  دنتشاد ، هدهع  هب  ار  ویدخ  ییاریذپ  يارب  یگدامآ  تموکح  روتسد  هب  هک 

يو و نیـشناج  يوبن و  مرح  گرزب  نایاقآ ، تارـضح  ناـنآ  شیپاـشیپ  رد  هک  دـندوب  راـظتنا  رد  هاگتـسیا ، زا  یهاـگیاج  رب  موق  ناـگرزب 
. دنتشاد روضح  هنیدم  یتفم  یضاق و  بانج  نایاقآ  زین  فارشا و  گرزب 

يوس هب  اهتماق  اهندرگ و  ماگنه  نیا  رد  دیدرگ . کیلـش  ویدـخ  ییامرف  فیرـشت  مالعا  ناونع  هب  پوت  ياههلولگ  شـش  تعاس  سأر 
. دندربیم رس  هب  يو  رادید  راظتنا  رد  یگمه  دوب و  هدش  هدیشک  ناشیا  لماح  راطق 

نامتخاس اریز   ) دومن فقوت  هاگتـسیا  هطوحم  رد  ناشیا  لماح  راطق  هرخـالاب  هک  نیا  اـت  دوب  ناـشیا  مودـق  راـظتنا  مشچ  ناـنچمه  اههدـید 
(. دوب هدیسرن  نایاپ  هب  زونه  هاگتسیا 

، مارتحا يادا  نمض  ات  دش  لخاد  هل  مظعم  نگاو  هب  رادناتسا  بانج  ماگنه  نیا  رد 
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الاب هژیو  نگاو  هب  فارـشا  گرزب  مرح و  گرزب  سپـس  دـیامن . ناـشیا  هب  ار  یلحم  تموکح  تاـکیربت  یناـمثع و  تلود  دورد  مـالس و 

نایعا و کیاکی  اب  دـمآ و  نییاپ  راـطق  زا  ویدـخ  هظحل  نیا  رد  دنتـشاد . مـالعا  راـطق  زا  ار  ناـشیا  لوزن  ياـضاقت  مالـس ، زا  سپ  دـنتفر و 
. دندومن تبحم  زاربا  هداد و  تسد  دیدرگیم ، یفرعم  ناشیا  روضح  هب  رادناتسا  يوس  زا  هک  رهش  ناگرزب 

لابند هب  دنداتفا  هار  هب  ناشیا  زا  سپ  زین  هارمه  يرابرد  لاجر  نیدـلا و  لامک  سنرپ  رادناتـسا و  هک  یلاح  رد  درک  تکرح  ویدـخ  سپس 
ییارآ فص  وا  ناهارمه  ویدخ و  هب  مارتحا  يادا  تهج  هک  نازابرس  زا  یفوفص  نایم  رد  زین  هرونم » هنیدم   » نایعا مرح و  گرزب  دارفا  نیا 

. تخاونیم ار  يویدخ  مالس  زین  کیزوم  هورگ  لاح  نیا  رد  دندرکیم . تکرح  دندوب ، هدرک 
نیذآ ییالط  ياهراگن  شقن و  اب  هک  دوب  رتم  تسیب  عافترا  هب  دـنلب  ياهزاورد  ياراد  يدورو  نیا  دـیدرگ ، دراو  هیربنع » باب   » زا ناوراک 

. دوب هدیدرگ 
يداشرلا باب  هب  فورعم  هرّونم  هنیدم  هّیربنع  هزاورد 

هب هک  نیا  ات  دوب  تکرح  رد  نانچمه  ناوراـک  دـشابیم . فورعم  يداـشرلا » باـب   » هب هفیلخ  هب  مارتحا  تبـسانم  هب  نونکا  مه  هزاورد  نیا 
ربارب رد  يویدخ و  هژیو  هاگیاج 
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. دیسر دوب ، هدیدرگ  اپرب  گرزب  هنیدم  راصح  لخاد  رد  هک  هارمه  لاجر  ياههمیخ 

ناشیا زا  نوگانوگ  ياههشیپ  اهفنـص و  رد  نانآ  هک  یبیترت  نامه  هب  دومن  لابقتـسا  اههورگ  یمامت  زا  شیوخ  هدرپارـس  رد  ویدـخ  سپ 
ياسؤر دوب و  هدش  رهـش  نایعا  ناگرزب و  زا  ولمم  ویدـخ  هدرپارـس  دـندوب . هتفگ  کیربت  ار  ویدـخ  دورو  دـندوب و  هدروآ  لمع  هب  ندـید 

راعـشا و دنتـساوخیم و  اپ  هب  مادـک  ره  نانارنخـس  ارعـش و  ماگنه  نیا  رد  دـندرکیم . ییاریذـپ  نانامهیم  هیلک  زا  هارمه ، يراـبرد  لاـجر 
ياهتئیه تسا و  دـیع  زور  هک  دوب  هدروآ  دوجو  هب  ار  روصت  نیا  ام  سلجم  لـالج  هوکـش و  هک  يروط  هب  دـندومنیم ، ییارـس  هحیدـم 

. دناهدیدرگ بایفرش  برع 
رس اترس  دود  هک  يروط  هب  دندرک  ندیشک  راگیس  هب  عورـش  یگمه  دیدرگ ، میـسقت  تیعمج  نایم  راگیـس  هک  ياهظحل  رد  تسا ، ینتفگ 

یتلاح اـب  دـندناریم  نخـس  ویدـخ  ییورـشوخ  مرک و  زا  دوخ  ناـیم  رد  هک  یلاـح  رد  یگمه  یتعاـس  زا  سپ  دوب و  هتفرگرب  رد  ار  همیخ 
. دندومن كرت  ار  لحم  نآ  رازگساپس 

هرونم هنیدم  رد  ویدخ 

فیرـش مرح  يوس  هب  تراـیز  ماـجنا  يارب  دـش و  راوس  شیوخ  بسا  رب  رـصع  زاـمن  زا  دـعب  رفـس ، یگتـسخ  زا  تحارتسا  زا  سپ  ویدـخ 
. دومن تکرح 

زا يو  دـندوب . تکرح  رد  هدـش و  هارمه  يرابرد  لاجر  زا  یخرب  و  اشاپ » مرحم   » بانج و  یتفم »  » مرتحم ماقم  و  سنرپ »  » ناشیا لاـبند  هب 
زا سپ  دمآ و  فیرش  هروصقم  رانک  هب  فیرـش  مرح  رد  برغم  زامن  ندناوخ  ترایز و  ماجنا  زا  سپ  هدیدرگ و  مرح  دراو  مالـسلا » باب  »

. دومن تکرح  هدلاو  ترضح  الاو  رادید  يوس  هب  دیدرگ و  جراخ  مرح  زا  ترایز 
راد  » مان هب  هک  دوب  نافع » نب  ناـمثع   » هناـخ ناـمه  هناـخ  نیا  دوب  هتفاـی  صاـصتخا  وا  هب  هنیدـم  رد  شتماـقا  تدـم  رد  مرح  گرزب  هناـخ 

. دومن تعجارم  یهاگودرا  رد  شیوخ  هاگیاج  هب  ویدخ  اج  نآ  زا  سپ  دشابیم . فورعم  نامثع »

هرونم هنیدم  رد  www.Ghaemiyeh.comویدخ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 500زکرم  هحفص 387 

http://www.ghaemiyeh.com


372 ص :
هرّونم هنیدم  نهآ  هار  هاگتسیا  رد  ویدخ  بانج  زا  لابقتسا 
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دودح رد  هدایپ  دوب و  هدش  عقاو  هیربنعلا »  » باب رانک  رد  هک  شیوخ  هدرپارـس  زا  ویدخ ، يرابرد  ناردارب  زا  یخرب  هارمه  هب  زین  بناج  نیا 
ناونع هب  زامن  تعکر  ود  میدش و  دراو  مالـسلا » باب   » زا تداع ، قبط  میداتفا . هار  هب  يوبن  مرح  يوس  هب  دوب ، هلـصاف  مرح  ات  تعاس  ثلث 

ور فیرش  هروصقم  يوس  هب  میدرک و  تکرح  هلبق  فرط  رد  لباقم  ناتسبش  يوس  هب  سپس  میتشاد  اپ  هب  فیرش  هضور  رد  دجسم  تیحت 
بکوک  » ربارب رد  هک  ياهرقن  خـیم  دادـتما  رد  فیرـش و  هروصقم  زا  برد  نیتـسخن  ربارب  رد  عوشخ ، عوضخ و  لاـمک  اـب  اـجنآ  میدوـمن ؛

. میداتسیا دوب - هدش  هداد  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فیرش  تروص  تازاحم  ناونع  هب  هک  يردلا -»
ار تاولص  مالس و  تارابع  وگانث ، ینابز  رابکشا و  ینامـشچ  صالخا و  یگدنب و  زا  هدنکآ  یبلق  اب  دوخ  مسج  حور و  یمامت  اب  اجنآ  رد 
میدمآ و رکبوبا  هرجنپ  يوس  هب  هاگیاج ، نآ  رد  ناوارف  ياعد  زا  سپ  میدروآ . نابز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  مانالا ، دیـس  رب 

. میدومن اعد  هدرک و  مالس  زین  اجنآ  رد  میدمآ و  نآ  رانک  رد  رمع  ماقم  يوس  هب  سپس  میدرک . اعد  هدرک و  مالس  وا  رب 
نآ رد  مالس  زا  سپ  میداتـسیا و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هناخ  برد  رانک  رد  میدیدرگ و  هجوتم  یقرـش  هروصقم  راوید  يوس  هب  سپس 

. میدرک اعد  زین  هاگیاج 
نآ ناکم ، يونعم  تمظع  ناکم و  نیا  رد  نوفدـم  دارفا  هوکـش  یگرزب و  اریز  ددرگ ، يراج  نابز  رب  رکذ  ات  دـشابن  مزال  دـیاش  اجنیا  رد 
زاین زار و  هب  دتسیایم و  نانآ  لباقم  رد  عوشخ  عوضخ و  تلاح  هب  دنک ، روبع  اجنآ  زا  هک  یصخش  ره  هک  درازگیم  ریثأت  ناسنا  رب  نانچ 

. دزادرپیم
. تسا هدیدرگ  لیان  تداعس  هب  تقیقح  رد  ای  شیوخ  يوزرآ  دوصقم و  هب  هک  دنکیم  ساسحا  ناسنا  ماگنه  نیا  رد 

چیه هدربمان  تفگ : ناوتیم  درکیم و  زامن  هماقا  هب  مادقا  دایز  فیرـش  مرح  رد  هراومه  هرونم  هنیدم  رد  شیوخ  تماقا  تدـم  رد  ویدـخ 
. دروآیمن اج  هب  مرح  زا  جراخ  رد  اشع ) برغم و  رصع ، رجف ،  ) ار هنازور  ياهزامن  زا  کی 
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هزور همه  يو  هک  تروـص  نـیا  هـب  دـمآرد  هفیرـش  هرجح  رد  تمدـخ  فرـش (1)  هب  هرونم ، هنیدـم  رد  شیوخ  تماـقا  لوـط  رد  ویدـخ 

. درکیم شوماخ  ار  اهنآ  هاگپ  رد  دومنیم و  نشور  بش  ماگنه  هب  ار ، فیرش  هرجح  نورد  ياهلیدنق 
زا شیپ  هک  دوب  نینچ  تیرومأم  نیا  میامن . تکرش  فیرش  تیرومأم  نیا  رد  راب  کی  زا  شیب  ویدخ ، هارمه  هک  متفای  تداعس  بناج  نیا 

شیوخ رـس  رب  ار  ییاـههمامع  هرجح ، همدـخ  دـننامه  میتسبیم و  نآ  رب  يدـنبرمک  میدرکیم و  نت  هب  ار  يدیفـس  ياـهابق  برغم ، زاـمن 
اب دوب ، فیرش  هرجح  یکیدزن  رد  هک  يرد  زا  سپس  میدشیم و  دراو  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هناخ  هب  لوتب » باب   » زا میتشاذگیم و 

ینامـشچ عشاخ و  یـسفن  عضاخ ، یحور  رادیب ، ینادـجو  توهبم ، یناگدـید  زوس ، رپ  هتـسکش و  یلد  هدـیمخ ، یتماق  هاتوک ، ییاهمدـق 
هک یتیرومأم  نآ  ماجنا  زا  سپ  میدش و  دراو  ناکم  نادب  دوب ، لوغشم  ترضح  نآ  يارب  مالس  اعد و  رکذ  هب  نابز  هک  یلاح  رد  رابکـشا ،

دتشگرب و مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  هرجح  يوس  هب  تشاد  دوجو  اجنآ  یقرـش  تمـس  رد  هک  يرد  زا  میدوب ، هتفای  فرـش  نادب 
. میتشگیم جراخ  سپس  هدرک و  كربتم  ار  دوخ  حور  مسج و  فیرش ، ناکم  نآ  رد  دیجم  هَّللا  مالک  زا  دنچ  یتایآ  توالت  زا  سپ 

ام ناج  رد  ار ، شمارآ  اـب  هارمه  صاـخ و  یتلاـح  هک  میدومنیم  ساـسحا  دوخ  حور  رد  ییورین  ناـنچ  نآ  تراـیز ، نیا  زا  دـعب  هراومه 
. دروآ دیدپ 

. دومن عیقب  ترایز  مزع  سپس  دیناسر و  ماجنا  هب  فیرش  هرجح  رد  ار  شیوخ  هفیظو  حبص ، زامن  يادا  زا  سپ  هبنش ، هس  زور  رد  ویدخ 
- تسا هدـیدرگ  عقاو  عیقب  قرـش  رد  ربق  نیا  تفر -؛ نافع » نب  نامثع   » ربق تراـیز  هب  اـجنآ  رد  ادـتبا  ویدـخ  تسا . هنیدـم  ناتـسربق  عیقب ،

رد هک  کلام  ماما  رب  ترایز  هب  سپس 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  مرح  زا  ترایز  ماـگنه  هب  زین  ناناملـسم  ناـیعا  ناـگرزب و  ارما و  يوس  زا  هراومه  يرازگتمدـخ  نیا  - 1
دای صخـش  يارب  ینامرف  تروص  هب  يوبن ، نارازگتمدخ  گرزب  يوس  زا  هک  دـشیم  یلمع  یماگنه  اهنت  تمدـخ  نیا  دـیدرگیم . ماجنا 
دوخ فرط  زا  ار  دارفا  دنـشابیم  هنیدـم  زا  رود  هک  یماگنه  هک  تسا  نینچ  نیا  ارما  تاداع  اهتنـس و  زا  یکی  دـیدرگیم . رداـص  هدـش 

. دنیامنیم لاسرا  نانآ  يارب  بترم  هنایلاس و  تروص  هب  ار  یقوقح  دنیامنیم و  رومأم  راک  نیدب 
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ترایز هب  هک  نآ  زا  دعب  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  میهاربا  هاگراب  ترایز  هب  هاگنآ  دـمآ و  دراد ، رارق  ناتـسربق  هنایم 

نب نسح  ترضح  هاگمارآ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع   ) سابع رازم  رانک  هب  تفر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارسمه  ربق 
. دومن ترایز  زین  ار  اجنآ  دمآ و  هلبق  فرط  هب  تسا  هدش  عقاو  عیقب  یبرغ  هیواز  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع 

لکـش هب  دـبنگ  نیا  دوشیم ؛ هدـید  عـیقب  ناتـسربق  رد  هک  تسا  ییاهدـبنگ  نیرتگرزب  زا  تسا ، هتفرگ  رارق  رازم  نیا  يور  هک  يدـبنگ 
زا هروصقم  نیا  تسا ؛ هدش  هتخاس  ابیز  رایسب  تسا و  هدیدرگ  انب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  ربق  يور  هک  تسا  ياهروصقم 

يوس هب  ویدخ  سپـس  دشاب . یناریا  نایعیـش  ياههتخاس  زا  مربیم  نامگ  هک  دـشابیم  یـسراف  ياههتـشون  اب  هارمه  راد  شقن  سم  سنج 
. دومن ترایز  زین  ار  نانآ  دمآ و  نیحلاص  نیعبات و  هباحص و  روبق 

رب سپـس  دومن . ینادردق  هیکت  رومأم  زا  اج  نآ  بیترت  مظن و  ندید  زا  سپ  هتفر و  اهيرـصم  هیکت  دیدزاب  هب  زور ، نآ  رهظلا  دـعب  ویدـخ 
دروم رادناتـسا  يوس  زا  اجنآ  رد  درک و  تکرح  رادناتـسا  تاقالم  يارب  ینامثع  یتموکح  نامتخاس  يوس  هب  دش و  راوس  شیوخ  بکرم 

. تفرگ رارق  هژیو  مارتحا  لابقتسا و 
ترایز دصقم  هب  مزالم  لاجر  زا  یخرب  هارمه  فیرـش ، هرجح  رد  تمدـخ  ماجنا  حبـص و  زامن  يادا  زا  سپ  ویدـخ  هبنـش ، راهچ  زور  رد 

هماقا اج  نآ  رد  ار  رهظ  زامن  دومن و  تعجارم  يوبن  فیرش  دجسم  هب  رهظ  زا  شیپ  دجسم ، نآ  ترایز  زا  سپ  درک و  تکرح  ابق  دجـسم 
زور رد  ویدـخ  تخادرپ . ناـیعا  هنیدـم و  ياـسؤر  ناـنامهیم و  زا  لابقتـسا  هب  ار  زور  نآ  هیقب  دـمآ  شیوخ  هدرپارـس  هب  نآ  زا  سپ  دومن ،
نامز نیا  رد  دومن . مالـسلا  هیلع  هزمح  ترـضح  ترایز  دصق  سپـس  دیناسر و  ماجنا  هب  مرح  رد  ار  شیوخ  هفیظو  تداع ، قبط  هبنـشجنپ 
کی هک  یبآ  زا  دوخ  بسا  اب  دـشن و  فرـصنم  شدـصق  زا  ویدـخ  لاح  نیا  اب  هک  دوب  هدرک  دودـسم  هاگمارآ  نیا  نیریاز  رب  ار  هار  لـیس 

يو بیـصن  ناشیا  ترایز  قیفوت  ماجنارـس  تفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يومع  تراـیز  هب  درک و  روبع  تشاد  عاـفترا  يرتم 
. دمآ لیان  دوخ  دوصقم  هب  تشگ و 

نانامهیم زا  لابقتسا  هب  رهظ  ياهیکیدزن  ات  تشگزاب و  شیوخ  هاگودرا  هب  فیرـش ، هرجح  رد  شاهفیظو  يادا  زا  سپ  زین  هعمج  زور  رد 
يارب سپس  تخادرپ ، نیدراو  و 
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. دیدرگ يوبن  فیرش  مرح  مزاع  هعمج ، زامن  يادا 

هرّونم هنیدم  فیرش - يوبن  دجسم  مالسلا  باب 
دیدرگ و زاب  شیوخ  هاگیاج  هب  سپس  دمآ و  هدلاو  ترضح  الاو  رادید  هب  نآ  زا  سپ 
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، نیرواجم هنیدـم و  لها  زا  معا  نآ  نایجاح  نایم  رد  اهيرمتـسم  میـسقت  رب  تراـظن  ناـسحا و  ماـجنا  تاقدـص و  میـسقت  رد  ار  زور  هیقب 

. دومن رداص  دعب  زور  يارب  كوبت »  » يوس هب  ار  ناوراک  تکرح  یگدامآ  نامرف  زور  نیا  رد  يو  درب . رس  هب  يرصم  ریغ  يرصم و 
و دوب . رهش  نآ  رد  تاقبط  یمامت  ناگرزب  هاگیاج  مدرم و  يوزرآ  لامآ و  هاگیاپ  هنیدم ، رد  شیوخ  تماقا  تدم  رد  یلک  روط  هب  ویدخ 
اـههمغن و دنتـشاد و  روـضح  يویدـخ  هدرپارـس  ربارب  رد  بـش  حبـص و  هزور  هـمه  زین  يرادناتــسا  یگنج  کـیزوم  ناـگی  ماـیا  نـیا  رد 

. دنروآیمرد ارجا  هب  ار  ییابیز  ياهشرام 

یندم مرح 

نیا تسا . هتفرگ  رارق  قرش  هب  لیامتم  یکدنا  هنیدم و  رهش  هنایم  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دجـسم  نامه  یندم  مرح 
دـص و کی  بونج  هب  لامـش  زا  نآ  لوط  نیگنایم  هک  تسا  لکـش  لیطتـسم  تأیه  رد  ابیز  ياهرظنم  گـنهامه و  یلکـش  ياراد  دجـسم 

باـب  » يوس زا  دـشابیم و  رتمیتناـس  جـنپ  یـس و  رتم و  شـش  داتـشه و  هلبق - فرط  زا  برغ - هب  قرـش  زا  نآ  ضرع  عبرم و  رتـم  هدزناـش 
راوید زا  ینعی  نامثع ، هلبق  زا  دجسم  ددرگیم ، میسقت  نحص  دجسم و  تمسق  ود  هب  دجسم  نیا  دشابیم ؛ رتم  شش  تصش و  زین  یماشلا »

. تسا هتفرگ  رارق  رگید  يوس  زا  ءاسنلا » باب   » و همحرلا » باب   » نایم زا  ییوس و  زا  نحص  ات  هلبق 
هلیسو هب  یتخس  یگنس  ياهنوتس  ار  اهنآ  يور  هک  دناهدش  عقاو  ییاهقاط  مین  رب  هک  تسا  هدش  هدیـشوپ  ییاهدبنگ  زا  شخب  نیا  یمامت 

. تسا هدیدرگ  نیذآ  هدیشوپ و  الط  بآ  ار  نآ  يور  رمرم و 
هس هتفای و  دادتما  یماشلا » باب   » ات هک  تسا  لیطتسم  لکش  هب  دنیوگیم ، زین  هوصح »  » نادب هک  نحص  تمسق  نامه  ینعی  نآ  مود  شخب 
ات هدیدرگ  انب  ییاهقاط  مین  اهنآ  يور  هک  دشابیم  ییاهنوتس  ياراد  اهناتسبش  نیا  تسا . هدش  هطاحا  ناتسبش  هس  هلیـسو  هب  نآ  فرط 

. دریگ رارق  اهنآ  رب  هدیشک  کلف  هب  رس  ياهدبنگ 
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هک دشابیم  ددع  تفه  تسیب و  دصیس و  رب  غلاب  هدش ، لصتم  نآ  ياهراوید  هب  هک  ییاهنوتس  باسح  اب  فیرش ، مرح  ياهنوتـس  دادعت 
هک هدش  عقاو  يدیجم  هسردم  یماشلا » باب   » هب دورو  يادتبا  رد  تسا . هدش  عقاو  فیرش  هروصقم  لخاد  رد  نآ ، نوتـس  دادعت 22  نآ  زا 

اجنیا رد  تسا ؛ هدشیم  هدافتـسا  رـصم  ياههدکهد  رد  اًلبق  هک  دراد  دوجو  اجنآ  رد  یمیدق  شور  هب  نآرق  شزومآ  يارب  ياهناخ  بتکم 
دننکیمن (1). ظفح  ار  نآرق  یمامت  هاگ ، چیه 

باسح اجنآ  رد  مه  یهاـگ  دـیجم ، نآرق  نآ  زا  ریغ  هب  دوشیم  هتفگ  هک  دراد  دوجو  يرگید  هناـخ  بتکم  ناـمتخاس ، نیا  مود  هقبط  رد 
. ددرگیم سیردت 

. دنیوگیم لسوتلا » باب   » نادب هک  دراد  يرد  مرح  نورد  زا  يدورو ، نیا 
؛ دراد دوجو  دـنراد - ار  فیرـش  مرح  هب  يرازگتمدـخ  هفیظو  هک  مرح  ناـگجاوخ  يارب  ياهژیو  هاـگیاج  برغ ، فرط  رد  نآ و  راـنک  رد 

يارب هک  دراد  دوجو  نغور  رابنا  ناگجاوخ  هاـگیاج  راـنک  رد  تسا . هدـش  عقاو  ناـکم  نیا  رد  ناـگجاوخ  تحارتسا  لـحم  ییوشتـسد و 
ناتسبش رد  هناگ ، هس  ياهرد  نیا  هک  دوشیم  هدید  هسردم  ياهرد  ناکم ، نیا  زا  سپ  دننکیم . هدافتسا  اهنآ  زا  مرح  ياهغارچ  ییانشور 

. تسا هتفرگ  رارق  یلامش 
اج نآ  رد  ددرگیم و  یهتنم  رد  ود  هب  هک  دشیم  هدـید  نینهآ  ياهدرن  میوش ، قرـش  يوس  هب  لیامتم  یمک  هک  یماگنه  نحـص  هنایم  رد 

تـسا هدش  عقاو  ییامرخ  تخرد  هاگیاج  رد  لخن  نیا  دوشیم : هتفگ  دروخیم . مشچ  هب  یگرزب  لخن  فارطا  رد  کچوک  لخن  يدادعت 
. تسا هدوب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  قلعتم  هک 

نآ زین  یخرب  دوشیم و  هتفگ  یبنلا » رئب   » نادب هک  دراد  دوجو  اراوگ  بآ  اب  یهاچ  نآ ، هلبق  تمس  رد  کچوک و  هچغاب  نیا  یکیدزن  رد 
راصح تشپ  رد  دنمانیم . هنیدملا » مزمز   » ار

هک تسا  رـصم  روشک  دراد  یمالـسا  ياهروشک  رگید  رد  ناناملـسم  ریاـس  هب  تبـسن  ار  يرترب  زاـیتما و  نیا  هک  یمالـسا  روشک  اـهنت  - 1
رد اهنت  هدیدنسپ  تنس  نیا  دنیآیم ؛ رامش  هب  نآرق  ظفاح  هک  دنتـسه  برغم  نینکاس  نآ ، زا  سپ  دننکیم و  ظفح  ًامامت  ار  نآرق  هراومه 

تایآ ناناملـسم  ریاس  نکیل  دننکیم ، هدافتـسا  نآ  زا  زین  اهتبـسانم  رد  دننکیم و  ظفح  ار  نآرق  هراومه  هک  دراد  جاور  هورگ  نیا  نایم 
ریاـس رد  تبـسانم  نـیمه  هـب  هـک  دـنراد  ییازـسب  ترهـش  نآرق  لـیترت  رد  زین  رــصم  ياـهقف  رما  نـیا  رد  دـنکیم . تـئارق  ور  زا  ار  نآرق 

. تسا روهشم  لوبناتسا  هناتسآ /  رهش  رد  رتشیب  یگژیو  نیا  دنرگنیم و  نانآ  هب  مارتحا  هدید  اب  مه  یمالسا  ياهروشک 
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رد اههرجنپ  نیا  تسا ؛ هدـیدرگ  بصن  هدـش  هتخاس  بوچ  زا  هک  یکبـشم  ياـههرجنپ  یقرـش  ناتـسبش  رـس  اترـس  رد  رکذـلا ، قوف  نینهآ 
. دشابیم مرح  رد  نانآ  تماقا  زامن و  ماگنه  رد  نانز (1)  هژیو  هاگیاج  هناشن  تسا و  هدش  هتخاس  ینامثع )  ) دیجملادبع ناطلس  نامتخاس 

هاگیاج تروص  هب  هفـص  نیا  تسا . فیرـش  مرح  رازگتمدخ  ناگجاوخ  هژیو  هاگیاج  هک  دوشیم  هدـید  ياهفـص  ناتـسبش  نیا  بونج  رد 
رتالاب نیمز  حطـس  زا  رتمیتناـس  لـهچ  دودـح  رد  نآ  عاـفترا  دراد و  ضرع  رتم  لوط و 8  رتـم  دودح 12  رد  تفاسم  هک  دـشابیم  يدـنلب 

ناملسم نادرمریپ  نادنمتسم و  زا  یهورگ  هک   (2) هفص » لها   » يارب یناکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارود  رد  هاگیاج  نیا  تسا .
هدروآ رب  ار  نانآ  یسابل  ییاذغ و  ياهزاین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دناهدرکیم و  یگدنز  اج  نآ  رد  هک  تسا  هدوب  نیرجاهم ) )/ 

. دومن هراشا  يرافغ  رذوبا  هریرهوبا و  دننام  يدارفا  هب  ناوتیم  هفص  لها  نایم  زا  دناهدرکیم ؛
، تسا فیرش  هروصقم  هب  لصتم  لامـش  تمـس  زا  دشابیم و  یلوا  زا  رتکچوک  هک  يرگید  هفـص  بونج ، فرط  رد  هفـص  نیا  ربارب  رد 
هب هک  دراد  دوجو  یهار  هفص ، ود  نیا  نایم  رد  تسا . هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دجهت  هژیو  هاگیاج  هفـص  نیا  دوشیم . هدید 

گرزب هک  دوشیم  هدید  یکچوک  هکد  دوشیم  هّفُص  دراو  هک  یصخش  تسار  تمس  رد  ددرگیم . یهتنم  قرش  رد  لیئربج » باب   » يوس
. تسا هدش  عقاو  مرح - یقرش  هلبق و  تمس  رد  هفیرش  هروصقم  هژیو  رابنا  نآ ، رانک  رد  دنیشنیم ؛ نآ  يور  مرحلا  خیش  ای  مرح 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  ربنم  فیرش و  ربق  نایم  لحم  تفاسم  ناکم  نیا  تسا  هدیدرگ  عقاو  فیرش  هروصقم  برغ  تمس  رد  فیرـش ، هضور 
: ترضح دوخ  هدومرف  هب  انب  اریز  دنیوگ ، ار  هلآ  و 

لوط و رتم  ياراد 22  تمسق  نیا  تسا . تشهب  تاضور  زا  ياهضور  مربنم  ربق و  نیب  ۀنجلا » ضایر  نم  ۀضور  يربنم (3)  يربق و  نیب  ام  »
هضور دشابیم . ضرع  رتم  دودح 15  رد 

ینالوط ياهنامز  زا  هک  تسا  ءاسنلا » باب   » مان دوجو  نخس  نیا  دییأت  اریز  هتشاد ، صاصتخا  نانز  هب  مالسا  ردص  زا  تمس  نیا  دیاش  - 1
. تسا هدشیم  هدید  وس  نیا  رد  هتشذگ  رد 

نیا هک  دنتفگیم  فیـضملاراد »  » ای يرقلا » راد   » نادب هک  تشاد  دوجو  ياهناخ  هفـص  زا  ریغ  هب  هنیدم  رد  ادـخ ص  لوسر  نارود  رد  - 2
. تسا هدوب  ادخ ص  لوسر  نانامهیم  هژیو  تشاد و  دوجو  دجسم  یبرغ  بونج  رد  هناخ 

. تسا هدمآ  مه  خلا » يربنم ...  یتیب و  نیبام   » تروص هب  تیاور  نیا  نومضم  يرگید  تایاور  رد  - 3
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ادـج نامثع  رمع و  هعـسوت  لحم  زا  دراد  رتم  کی  دودـح  رد  یعافترا  هک  گنر  درز  یـسم  هرجنپ  ود  هلیـسو  هب  بونج  فرط  رد  فیرش 
دراد دوجو  یهاگیاج  یـسم ، هرجنپ  ود  نیا  همادا  رد  دـشابیم . تیعمج  زا  ولمم  شهاگیاج ، فرـش و  تلع  هب  هراومه  هضور  ددرگیم .

رایـسب طخ  اب  رگید  یخرب  یپاچ و  اهنآرق  نیا  زا  یخرب  تسا ، هدـش  هداهن  فلتخم  ياههزادـنا  رد  يرایـسب  ياهنآرق  ناکم ، نآ  رد  هک 
راوز ناگدنناوخ  رب  اهنآ  یگمه  هک  دراد  دوجو  تاریخلا » لیالد   » باتک زا  يرایسب  ياههخـسن  اهنآرق  رانک  رد  تسا . سیونتـسد  ابیز و 

. تسا هدیدرگ  فقو 
هب یگتـسارآ  ییابیز و  رد  دـنوادخ  تایآ  زا  ياهناـشن  هک  دراد  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  بارحم  فیرـش ، هضور  برغ  رد 

. دشابیم هلبق  فرط  رد  فیرش و  هروصقم  دادتما  رد  بارحم  نیا  دیآیم ؛ رامش 
يوبن مرح  فیرش  هضور  یبرغ  هیواز 
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زا هلبق  رییغت  هب  تبـسن  یهلا  نامرف  ماگنه  هب  ترجه ، مود  لاس  نابعـش  همین  اب  قباطم  هبنـش ، هس  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

رارق فیرـش (1)  ربنم  بارحم ، نیا  برغ  رد  درازگ . زامن  نآ  رد  دـیزگرب و  ار  بارحم  نیا  زاـمن ،] رد   ] همرکم هبعک  هب  یـصقالا  دجـسم 
تفارظ ییابیز و  لامک  رد  ربنم  نیا  تسا . هدـش  نییزت  ییـالط  ياـبیز  ياهیگتـسجرب  طوطخ و  اـب  تسا و  هدـش  نیذآ  رمرم  زا  هک  دراد 

نیا دیدرگ . هیده  يوبن  فیرش  دجسم  هب  يرجه ، تشه  دون و  دصهن و  لاس  رد  ینامثع ، موس  دارم  ناطلـس  يوس  زا  تسا و  هدش  هتخاس 
هدش هداد  رارق  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربنم  یلصا  هاگیاج  و  دوب - هدش  هتخاس  يابتیاق »  » يوس زا  هک  نیـشیپ - ربنم  ياج  رد  ربنم 

. تسا
. دوب يدـیدش  ماحدزا  میدروآ  ياج  هب  داب - مالـس  دورد و  شبحاص  رب  هک  يوبن - دجـسم  رد  ار  هعمج  زامن  هک  یماگنه  هعمج ، زور  رد 

سابل هک  یلاح  رد   ] تفرگ هبطخ  هزاجا  ترـضح  زا  تداع  قبط  رب  دروآ و  لمع  هب  تراـیز  فیرـش  هروصقم  زا  نارنخـس  هک  نآ  زا  سپ 
راهچ زا  ناگجاوخ  زا  یهورگ  هلیـسو  هب  دنتفگیم ]  (2) ناپادوک »  » ار سابل  نیا  نانآ  هک  قلـشاب ) تشاد /(  نت  هب  هالک  هارمه  هب  يدـنلب 
دقرم فرط  هب  ینعی  تسار ، تمـس  يوس  هب  هتفر و  ـالاب  ربـنم  زا  نارنخـس  ماـگنه  نیا  رد  دـمآ . ربـنم  يوس  هب  دـشیم و  تعیاـشم  فرط 

ياج هب  ار  ادخ  يانث  دمح و  درک ، مالس  ترضح  هب  بدا - لامک  رد  هک - نآ  زا  دعب  درک و  ور  يوبن  فیرش 

هک زگ  تخردبوچ  زا  يربنم  سپـس  دندناوخیم  هبطخ  دندرکیم و  هیکت  یلخن  رب  غیلبت  نارود  زاغآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  - 1
قرـش رد  ار  امرخ  تخرد  هنت  دـنراد و  رارق  ار  نآ  امرخ  تخرد  هنت  ياج  رد  دـنتخاس و  ناشیا  يارب  دوب ، هدـش  هتخاس  هلپ  راهچ  ای  هس  زا 
يزوس شتآ  رد  ربنم  نیا  هک  دومن  هفاضا  هدش  دای  ربنم  رب  هلپ  ود  هیواعم  دندرک . نفد  هلبق  برغ  ینوتس  يادتبا  رد  تشاد  رارق  هک  یناکم 

رد دـنداد و  رارق  یقودنـص  رد  ار  هتخوس  ربنم  نآ  ياههدـنام  یقاـب  تفر . ناـیم  زا  تفرگ و  شتآ  يرجه  لاس 656  رد  دجـسم ، نیتسخن 
نآ زا  دـیدرگ . نیزگیاج  دوب ، نمی  هاشداپ  رفظم  کلم  ياههتخاس  زا  هک  يربنم  هلیـسو  هب  سپـس  دـندومن . نفد  تخرد  هنت  ناـمه  راـنک 
نیا دـیدرگ ؛ نآ  نیزگیاج  ینیون  رگید و  يربنم  دـیوم » کلم   » يوس زا  سپـس  درک و  نآ  نیزگیاج  ار  يرگید  ربنم  سربیب » رهاظ  ، » سپ
ربنم هلیـسو  هب  زین  ربنم  نیا  دومن . نآ  نیزگیاج  ار  يرگید  ربنم  يابتیاق  کلم  تفر و  ناـیم  زا  يرجه  لاـس 886  يزوس  شتآ  رد  زین  ربنم 

. دراد رارق  ابق  دجسم  رد  ربنم  نیا  زین  نونک  ات  هک  دیدرگ  لقتنم  ابق  دجسم  هب  نیشیپ  ربنم  دش و  نیزگیاج  ياهزات 
هدوب لومعم  هیکرت  تلودرد  يرجه  مهد  نرق  زا  سابل  نیا  هک  مدرک  هدهاشم  سابل  نیمه  اب  ار  یـصقالا  دجـسم  نارنخـس  بناج  نیا  - 2

. تسا
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نایم طابترا  تیوقت  ناناملسم و  یگچراپکی  یگناگی ، داحتا و  ترورض  ترایز ، جح و  تاعوضوم  هرابرد  رتشیب  هک  ار  ياهبطخ  دروآ و 

ثیداحا هیاپ  رب  ار  شیوخ  ياهزردنا  دنپ و  يو  تقیقح  رد  دومن ؛ زاغآ  دوب ، هدـیدرگ  هدافتـسا  فیرـش  ثیداحا  زا  دوب و  ناملـسم  دارفا 
. دوب هتخاس  راوتسا  يوبن 

هرجح يوس  هب  دوخ  تسد  اب  تقو  نآ  تسا » هدش  تیاور  امش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  نالف  نب  نالف  زا  : » تفگیم لاثم  ناونع  هب 
نآ مناوتیمن  اجنیا  رد  نم  هک  دومن  داریا  ییابیز  هبطخ  نانچ  نآ  هدربمان  دومنیم . تئارق  ار  ثیدـح  نتم  سپـس  درکیم و  هراشا  فیرش 

. میامن نایب  فیصوت و  ار 
رادهدهع لاس  رد  راب  کی  نانآ  زا  کی  ره  دندوب و  نارنخـس  رفن  نانآ 46  نایم  زا  هک  تشاد  رازگتمدخ  رازه  کی  دودـح  رد  يوبن  مرح 

، نارنخس تبیغ  ماگنه  هب  ات  دندوب  ییاهنیشناج  ياراد  کی  ره  هک  دشیم  نییعت  یـصاخ  مظن  قبط  همانرب  نیا  دندیدرگیم . هعمج  هبطخ 
هنازور ياهزامن  بوانتم  روط  هب  هک  هدوب  ماما  نیشناج  تعامج و 62  ماما  ياراد 38  دجسم  نینچمه  دیدرگیم ، نیزگیاج  يرگید  درف 

زج طایخ و  امنهار ، رگرز ،  26 نابرد ،  11 رگتفر ، رفن  تسا و 510  نذؤم  کمک  نذؤم و 26  ياراد 50  زین  دـننکیم و  هماقا  نآ  رد  ار 
. دشابیم مرح  ياهلیدنق  هدننک  نشور  هدننک و  زیمت  هدنیوش و   570 بآ ، ياهفرظ  هدننک  رپ  لوؤسم  رفن   4 اقس ، اهنیا و 10 

« دیهـش نیدلا  رون   » يوس زا  تمدخ  نیا  راب  نیتسخن  هک  دنراد  هدـهع  هب  ار  فیرـش  هرجح  رد  تمدـخ  يرادـساپ و  هفیظو  ناگجاوخ  اما 
. دیدرگ رارقرب  دجسم  يارب 

باـختنا دــندوب ، مـیرک  نآرق  ظـفاح  هـک  يدارفا  ناـیم  زا  هورگ  نـیا  هـک  دــندوب  رفنهدزاود  مرحياـههجاوخ  دادــعتادتبا  ماـگنه  نآرد 
. تشگیم باختنا  یگرزب  نانآ  نایم  زا  سپس  دندیدرگیم .

، دندوزفا نانآ  دادعت  هب  زورما  ات  نیطالس  هاشداپ و  سپـس  دوزفا و  نانآ  رب  ار  رگید  رفن  هدزاود  یبویا » نیدلا  حالـص  فسوی   » نآ زا  سپ 
هنالاس ياهيرمتسم  اهقوقح و  یصوصخ و  فاقوا  ياراد  دارفا  نیا  ددرگیم . رفن  دصکی  رب  نوزفا  نانآ  دادعت  هاگ  هک  يروط  هب 
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. دیدرگیم لاسرا  نانآ  يارب  اهنیا ، زج  هناتسآ (1) و  يوس  زا  هک  دندوب 

. دننکیم یگدنز  اهنآ  زا  یضعب  رد  هک  دندوب  هنیدم  رد  يرایسب  ياههناخ  ياراد  هورگ  نیا 
شیدنا ریخ  دارفا  ياهششخب  لذب و  تاریخ و  هار  زا  هراومه  نانآ  دنتـسه و  يرمتـسم  قوقح و  نودب  فیرـش  مرح  نارازگتمدخ  بلغا 

. دننارذگیم ار  شیوخ  یگدنز 
هفیرش هضور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بارحم 

نامداخ زا  یکی  هک  یماگنه  هک  بیترت  نیدب  تسا ، یثوروم  فیرش  مرح  رد  تمدخ 

« مجرتم . » لوبناتسا هناتسآ / - 1
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کی وا  قوقح  دیامن و  توف  نارنخس  هک  یتروص  رد  لاثم  ناونع  هب  ددرگیم ؛ میسقت  شنادنزرف  نایم  رد  وا  يرمتـسم  هفیظو و  درذگرد 
دنزرف نیرتگرزب  هداوناخ ، دارفا  هیلک  نایم  رد  قوقح  نآ  میـسقت  زا  سپ  دنوشیم و  عمج  ردـپ  زکرم  رد  وا  نادـنزرف  دـشاب ، شرق  دـص 
. دشابیمن یفاک  یگدنز  نارذگ  يارب  نادنمراک  نیا  قوقح  ًالومعم  هک  تسا  ببس  نیدب  ددرگیم ؛ شاهفیظو  رد  وا  نیشناج  یفوتم 

رد هک  دوشیم  هدـید  یتـسد  ياـهشرف  اـج  نآ  رد  نینچمه  تسا ، هدـیدرگ  شورفم  یناریا  تمیق  نارگ  ياـهشرف  عاونا  هلیـسو  هب  مرح 
. دوشیم هدید  رتشیب  هفیرش  هضور  رد  اهشرف  عون  نیا  هتفاب و  هکره »  » فورعم هاگراک 

ددرگیم دراو  اج  نادـب  هک  یـصخش  ره  هک  يروط  هب  ییاهبنارگ  ییابیز و  رد  تسا  دـنوادخ  تایآ  زا  ياهناشن  دجـسم  نیا  عومجم  رد 
رد يدـیجملا » باب  ، » برغ رد  همحرلا » باـب   » و مالـسلا » باـب  : » دـشابیم رد  جـنپ  ياراد  یبنلا  دجـسم  درادـن . ار  نآ  ندرک  كرت  لـیم 

. قرش رد  عیقبلا )» باب   » ای « ) لیئربج باب   » و ءاسنلا » باب  ، » لامش
نونک ات  رمع  نارود  زا  هک  تسا  یتنـس  لمع  نیا  دوشیم ؛ هتـسب  رجف  ياهیکیدزن  ات  ءاـشع ، زاـمن  ره  زا  سپ  هراومه  هدـش  داـی  ياـهرد 

. تسا هتفای  همادا 
رد دناهتخاس و  وضو  يارب  ینامثع ) « ) دیجملادبع ناطلس   » نامرف هب  ار  ییاهییوشتـسد  نوریب ، زا  مالـسلا » باب   » و همحرلا » باب   » رانک رد 

. تسا هدش  هتخاس  اهییوشتسد  رترود  یناکم 

نآ هعسوت  ترامع و  یندم ، مرح  لصا 

يرجه لوا  لاس  متفه  هام  رد  هک  هشیاع - هناخ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  دشابیم : ریز  ياهناکم  لماش  نونکا  مه  فیرش  مرح 
. تسا هدیدرگ  هدوزفا  نادب  هعسوت  رد  هک  يرادقم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  ياههناخ  ریاس  دیدرگ - دراو  نادب 

نارسمه ياههناخ  هلیسو  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارود  رد  فیرش  دجسم  هاگیاج 
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ياهتمـسق زا  یخرب  یبونج و  تمـس  رد  وا  نارـسمه  ياههناخ  دوب ؛ هدـیدرگ  هطاحا  شنارای  باحـصا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

. تسا هدیدرگیم  ادج  نآ  زا  عارذ  جنپ  ضرع  هب  یهار  هلیسو  هب  هک  دوب  مرح  یقرش 
رییغت هدوب  مالسا  ردص  رد  هک  یتیفیک  اب  نامتخاس  ود  نیا  لکش  هدوب و  دجسم  قرش  تمس  رد  نافع  نب  نامثع  يراصنا و  بویاوبا  هناخ 

. تسا هدنام  یقاب  نونک  ات  هناخ  ود  نیا  نکیل  هدرک ،
هدـیدرگ بصن  نآ  رب  نوریب  زا  یحول  تسا و  ياهرجنپ  ياراد  هک  دراد  دوجو  ياهرجح  فیرـش ، مرح  ربارب  رد  نامثع و  هناـخ  هشوگ  رد 

. دیامنیم تنوکس  هناخ  نیا  رد  يوبن ، مرح  گرزب  ًالومعم  نافع ؛) نب  نامثع  هاگلتق  : ) تسا هدش  هتشون  نآ  رب  هک 
فیرش هرجح  تمس  رد  تسا و  مرح  هب  لصتم  هک  یغاب  نونکا  مه  تسا و  هدش  عقاو  فیرـش  دجـسم  بونج  رد  رمع ، نادناخ  ياههناخ 

لآ راید   » هتـشون نوریب ، تمـس  زا  نآ  يور  رب  هک  دشابیم  يرد  ياراد  غاب  نیا  دـنکیم ، نییعت  ار  هدودـحم  نیا  دراد ، رارق  هلبق  يوس  زا 
هناخ نآ  زا  سپ  هک  هدـش  عقاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يومع  سابع  هناـخ  برغ ، فرط  رد  نآ  راـنک  رد  دوشیم . هدـید  رمع »
عقاو دجـسم  برغ  رد  رکبوبا »  » هناخ دـشابیم . مالـسلا » باب   » زا هدـنوش  دراو  صخـش  تسار  تمـس  رد  هک  دراد  دوجو  مکح  نب  ناورم 

. تسا هدش  عقاو  فوع  نبا  نمحرلادبع  هناخ  همحرلا ،» باب   » دادتما رد  لامش و  فرط  هب  نآ  رانک  رد  تسا و  هدش 
هتسب اهرد  نآ  یمامت  ناشیا ، روتسد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  و  دوشیم . زاب  دجـسم  يوس  هب  هک  دراد  ییاهرد  اههناخ  نیا 

هچیرد رگم  دنامن  زاب  دجسم  رد  ياهچیرد  ینعی  «، » رکب یبأ  ۀخوخّالإ  ۀخوخ ، دجـسملا  یف  ّنیقبیال  : » دندومرف هراب  نیا  رد  ترـضح  دش .
. تسا هدش  هتشون  نآ  رد  هدش  دای  ثیدح  هک   (1) رکبیبا » هناخ 

هدش دراو  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هرابرد  ثیدح  نیا  اریز  دننادیمن ، حیحص  هماع  زا  يرایـسب  عمج  هعیـش و  ياملع  ار  ثیدح  نیا  - 1
زا سپ  مالسلا . هیلع  یلع  هناخ  رد  يانثتسا  هب  دندنبب  ار  اهرد  یمامت  ات  دنتفای  تیرومأم  راگدرورپ  يوس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک 

: دندومرف اهنآ  باوج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  اما  دـنتفرگ ، رارق  لاؤس  دروم  مدرم  يوس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راک  نیا 
نآ رد  هک  هدرک  تیاور  صاقو  یبا  نب  دعس  ار  رگید  ثیدح  مدرک .» رما  تیعبت  مدش و  رومأم  نکیل  متـسبن ، يرد  مداشگن و  يرد  هَّللاو  »

. تشاذگ زاب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  دش و  هتسب  دجسم  هب  هدوشگ  ياهرد  یمامت  ات  تسا  هدرک  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هقث ثیدـح  نیا  لاـجر  : » تسا هتفگ  مه  یناربـط  دـناهدروآ و  ار  نآ  زین  ییاـسن  دـمحا و  ماـما  هک  يروـط  هب  تسا  فورعم  ثیدـح  نـیا 

«. دنشابیم
هدرک زاربا  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  ندـنامزاب  رد  ار  شیوخ  هنالداع  رظن  ثیدـح  نیا  لقن  زا  سپ  افولا  ءافولا  هصالخ  رد  زین  يدومهس 

«. مجرتم . » تسا
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یکدنا تخاس و  ار  نآ  ياهنوتـس  زا  یخرب  اهراوید و  هدربمان  هک  دـیدرگ  انب  دـیدجت  رمع  يوس  زا  يوبن  دجـسم  نامتخاس  راب  نیتسخن 

. داد هعسوت  ار  نآ  نامتخاس 
داتشه و لاس  رد  کلملادبع  نب  دیلو  دومن . انب  چگ  گنس و  اب  ار  نآ  دومن و  هفاضا  دجسم  هلبق  هب  بونج ، تمس  رد  ار  یتمسق  نامثع  اما 

يوس زا  هدربمان  سپ  دـیامن . میمرت  دـهد و  هعـسوت  ار  دجـسم  هک  داد  نامرف  زیزعلادـبع » نب  رمع   » هنیدـم رد  دوخ  لماع  هب  يرجه  تشه 
دجسم يارب  نینچمه  دوزفا . دجـسم  يانب  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  ياههناخ  داد و  هعـسوت  ار  نآ  بونج  برغ و  قرش ،

دومن نیذآ  الط  اب  ار  نآ  فقس  درک و  يراک  یشاک  ار  دجسم  ياهراوید  وا  دومن . شرفگنـس  رمرم  زا  ار  نآ  نیمز  درک و  انب  هرانم  راهچ 
. دومن انب  رمرم  زا  زین  ار  دجسم  ياهنوتس  و 

يو زا  سپ  تخاس . نآ  زا  ابیز  یترامع  داهن و  انب  ون  زا  ار  دجسم  نامتخاس  يرجه ، تصش  دصکی و  لاس  رد  یسابع » يدهم   » وا زا  سپ 
تـشه داتفه و  دصـشش و  لاس  رد  نووالق  رـصان  دـندرک . تمرم  دـیدجت و  ار  دجـسم  نامتخاس  سربیب » رهاـظ   » زین و  مصعتـسم »  » هفیلخ

. تشادن يدبنگ  هاگیاج  نیا  نآ  زا  شیپ  دومن ؛ انب  ار  فیرش  هرجح  دبنگ  يرجه 
هـس هاجنپ و  دصتـشه و  لاس  رد  دـیدرگ و  تمرم  يابـسرب » فرـشا   » فرط زا  دجـسم  يرجه )  ) کـی یـس و  دصتـشه و  لاـس  رد  سپس 

، دومن تباصا  دجسم  هب  هک  ياهقعاص  رثا  رب  لاس 886  رد  دروآ . دوجو  هب  نآ  رد  یتارییغت  درک و  ریمعت  ار  نآ  قوق » رب  رهاـظ  ( » يرجه )
نانچ نآ  يزوس  شتآ  نیا  دوب ؛ هدشن  هدـید  نامز  نآ  ات  هک  دروآ  دوجو  هب  دجـسم  رد  یبارخ  نانچ  نآ  دـش و  هدیـشک  شتآ  هب  دجـسم 

. دنیامن یمادقا  دنورب و  شیپ  نآ  ندرک  شوماخ  يارب  دنتسناوتن  هنیدم  مدرم  زا  کی  چیه  هک  دوب  هدرتسگ 
!! دیدرگن دراو  فیرش  هرجح  هب  یبیسآ  هنوگ  چیه  يزوس  شتآ  نیا  رد 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلادجسم  لماک  هشقن 

رد وا  يوس  زا  ماگنه  نآ  رد  هک  ینارگراک  یمامت  ات  داد  روتـسد  دـیدرگ ، هاگآ  هثداح  نآ  زا  هک  نیمه  رـصم  هاـشداپ  ياـبتیاق »  » ناـطلس
هک تساجرباپ  نونکا  مه  نامتخاس  نیا  دنزاسب . ون  زا  ًاددجم  ار  دجسم  دننک و  تکرح  هنیدم  يوس  هب  دندوب ، راک  هب  لوغشم  یکم  مرح 

ار نآ 
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انب ون  زا  دـندومن و  تمرم  تسا  هدـهاشم  لباق  نونکا  مه  هک  یـصاخ  لالج  ماکحتـسا و  اـب  ار  فیرـش  هرجح  سپـس  دـینکیم . هدـهاشم 
زا هدنوش  دراو  صخش  تسار  تمس  رد  ینعی  مرح  یبرغ  تمـس  رد  دندرک و  انب  گرزب  يدبنگ  نآ  نیـشیپ  دبنگ  يور  نینچمه  دنداهن .

هدـیمان يابتیاق »  » مان هب  مه  نونکا  مه  هسردـم  نیا  درک ؛ رارقرب  نآ  يارب  ار  یناوارف  تایفقو  تخاس و  ار  یگرزب  هسردـم  مالـسلا ،» باب  »
بصن مالـسلا » باب   » هاگیاج رد  هک  دندومن  لاسرا  هنیدم  هب  نامتخاس  نیا  ماگنه  رد  دنتخاس و  يرد  رـصم  رد  هسردم  نیا  يارب  دوشیم 

نآ تفای ) هعسوت  ینامثع   ) دیجملادبع ناطلس  نامز  نامتخاس  رد  يدورو  نیا  هک  یماگنه  مدرک و  هدهاشم  بناج  نیا  ار  رد  نیا  هک  دش 
. دنداد لاقتنا  يدیجملا » باب   » هب ار 

زا یکی  رد  نیا  تسا . هدـیدرگ  نیذآ  هدـش  هتـشون  راد و  شقن  سم  زا  ییاههعطق  اب  هک  تسا  یتمیق  نارگ  بوچ  زا  هدـش  هتخاس  رد  نیا 
. تسا هدنام  یقاب  نونک  ات  نهک  ینامز  زا  هک  تسا  میدق  رصم  هدش  هتخاس  راثآ  نیرتابیز 

ربنم يابتیاق و  هسردم  نایم  رد  ار  ییابیز  بارحم  دـیدرگ و  تمرم  ینامثع ) « ) مود میلـس  ناطلـس   » يوس زا  دجـسم  يرجه  لاس 980  رد 
هدش دای  بارحم  تشپ  رد  هدربمان  دوب . هدیدرگ  نیذآ  الط  بآ  هلیـسو  هب  هک  دوب  راد  شقن  ياهیـشاک  زا  نآ  یمامت  هک  تخاس  فیرش 

ار نآ  دـیآیم  فیرـش  هرجح  يوس  هب  مالـسلا » باـب   » زا هک  ییورهر  ره  نونکا  مه  هک  تشون  ییاـبیز  رایـسب  ثلث  طـخ  هب  ار  دوـخ  ماـن 
. دنکیم هدهاشم 

. دومن تنیز  زبس  گنر  اـب  ار  نآ  يرجه  لاس 1255  رد  درک و  تمرم  ار  فیرـش  دبنگ  ینامثع )  ) دومحم ناطلـس  يرجه ، لاس 1233  رد 
دجسم هک  داد  نامرف  ینامثع )  ) ناخ دیجملادبع  ناطلس  يرجه  لاس 1270  رد  دیدرگ . فورعم  ءارـضخلا » ۀبق   » هب دبنگ  نیا  سپ ، نآ  زا 

. داد رییغت  دوشیم  هدید  نونکا  مه  هک  یلکش  هب  ار  نآ  دیدرگ و  یلمع  روتسد  نیا  دوش ؛ هداد  هعسوت  لامش  يوس  زا 
- نآ راوید  يور  نییزت  زا  سپ  دروآرد . فیصوت  هب  ار  نآ  ناوتیمن  هک  دومن  نیزم  ییابیز  ياهنیذآ  اهراگن و  شقن و  اب  ار  نآ  هدربمان 

یطخ اب  تسا ، نآ  نیریز  رطـس  رد  هک  يرگید  هروس  تشون و  هتـسجرب ، ثلث  طخ  اب  ار  حـتفلا  هروس  قرـش - رد  مالـسلا » باـب   » زاـغآ زا 
یطخ اب  رگید  هروس  نیریز  رطس  رد  تیفیک  نیا  دومن . نیذآ  رتهتسجرب ، نکیل  رتفیرظ 
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. تسا هدش  هتشون  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهمان  نآ  رد  هک  تسا  هدش  هتشون  یناقوف  هروس  زا  رتکیراب 

، دنوادخ هلالج  ياهمان  هدش ، انب  نآ  رب  اهدبنگ  نیا  هک  ییاههشوگ  رد  تسا و  هدش  هتـشون  دجـسم  ياهدـبنگ  فارطا  رد  هدرب »  » هموظنم
راثآ زا  طخ  نیا  تسا ؛ هدـش  نیزگیاج  يرنه  ابیز و  رایـسب  طخ  اب  اههتـشون ، نیا  یماـمت  تسا . هتـسب  شقن  هباحـص  زا  یخرب  وا و  لوسر 
دوب هدش  هداتسرف  هنیدم  هب  رما  نیمه  يارب  دیمحلادبع  ناطلس  يوس  زا  هک  دوب  يدهز » کب  هَّللادبع   » موحرم روهـشم ، طاطخ  ياهب  نارگ 

. دراذگ شیامن  هب  اج  نآ  رد  ار  شیوخ  طخ  رنه  غوبن و  هدینارذگ و  هنیدم  رد  ار  يدنا  لاس و  هد  تدم  هدربمان  و 
. تسا هدوب  ینامثع  هریل  نویلیم  راهچ  دودح  رد  نامتخاس  نیا  هنیزه  هک  تسا  هدمآ  نیمرحلا » ةآرم   » باتک رد 

دیمحلادـبع ناطلـس  ناـمز  رد  هک  تسا  قرب (2)  لاـصتا  ناـیرج  اـهنت  دوشیمن و  هدـید  يدـعب  ناـهاشداپ  زا  يرثا (1)  دجـسم ، نـیا  رد 
رد هرونم و  هنیدم  رد  زاجح  نهآ  هار  حاتتفا  نشج  زور  رد  یمسر ، روط  هب  يوبن  فیرش  مرح  ییانشور  دش و  هدیـشک  اج  نادب  ینامثع ) )

. دیدرگ زاغآ  يرجه  لاس 1326  نابعش   25
. دندوب هتخاس  ار  نآ  یصاخ  تفارظ  اب  هک  دوب  گنر  درز  سم  سنج  زا  هفیرش  هروصقم 

هفیرـش هضور  رد  يرد  ياراد  هروصقم  تسا . هدش  هتخاس  يرجه  لاس 888  هب  یبنلا  دجـسم  زا  يابتیاق  نامتخاس  ماگنه  هب  هروصقم  نیا 
دوشیم و زاب  اجنآ  هب  ور  هک  هدش  بصن  ياهرجنپ  بونج  تمس  رد  نآ و  رانک  رد  دنیوگ . دوفولا » باب   » ای همحرلا » باب   » نادب هک  تسا 

ار يدهز  کب  هَّللادبع  موحرمطخ  زا  یحول  یپکوتف  رصم  رد  روهشم  طاطخ  يریرح  یفطصم  خیش  مدنمـشناد  تسود  دزن  بناج  نیا  - 1
: تسا نینچ  تایبا  نآ  مدید  دوب  هدش  هتشون  یندم  مرح  ياهرد  زا  یکی  رب  هک 

بالطلا أجلم  مراکملا  رحب  یجترملا  هط  هَّللا  باب  حاتفم 
بادآلا لامالآب و  زوفیل  هباجل  زیزعلا  دبع  انناطلس 

باتعالا هذه  مداخ  ناک  ذا  الثمتم  هلاقم  ناسل  ادغ  و 
بابلا اذهب  یمظعلا  یتلیسو  مهبابب و  كوملل  لئاسولا  نا 

نیا قرب  سدنهم  اریز  دندومنیم ، نشور  اهعمش  غارچ و  ياهنغور  هلیسو  هب  ار  فیرش  مرح  میدوب ، فرـشم  هنیدم  رد  هک  یتدم  رد  - 2
رد نانآ  دوب و  هداتفا  راک  زا  ییانـشور  يورین  هدننک  دیلوت  روتارنژ  نیاربانب  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  شناج  یگتفرگ  قرب  تلع  هب  هاگتـسد ،

!! دیایب اجنآ  هب  هناتسآ  زا  ات  دندوب  رگید  یسدنهم  راظتنا 
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ار متسد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دنگوس  : » دنیوگیم نینچ  نیا  دنگوس ، ماگنه  هب  نانآ  دنیوگیم . هبوت » هرجنپ   » ار نآ  نایجاح 

رارق ياهرجنپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  كراـبم  تروـص  يوربور  هلبق ، تمـس  رد  هروـصقم  نیا  نینچمه  ماهداد ،» رارق  وا  هرجنپ  يور 
. ددرگیم زاب  هثاغتسا  اعد و  يارب  مهم  ياهنامز  رد  هک  دراد 

نیا دوشیم . هتفگ  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  هروـصقم  نادـب  هک  دراد  لاـصتا  هروـصقم  نیا  هب  لامـش  تمـس  رد  يرگید  هروـصقم 
. دراد یگتفر  ورف  قرش ، زا  مین  رتم و  کی  هزادنا  هب  هک  هدوب  برغ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هروصقم  دادتما  رد  هروصقم 

نوتـس راهچ  نآ  هشوگ  راهچ  رد  دشابیم . رتم  یبرغ 15  یقرش و  زا  رتم و  نآ 16  یلامش  یبونج و  علض  زا  فیرـش  يوبن  هروصقم  لوط 
رارق فیرش  دبنگ  ياههدعاق  اهگنس  نآ  يور  رب  تسا ؛ هدش  هتخاس  نآ ، فقس  عافترا  هب  یتخس و  گنس  هلیـسو  هب  هک  دراد  رارق  میظع 

. تسا هدش  هداد 
مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  غاب  و  نحص - لّوا - طایح  لخاد  زا  يوبن  رّهطم  مرح  هرظنم 
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رتم و تفه  دودح  رد  برغ  قرـش و  زا  رتم و  لامش 14  زا  مین و  رتم و  بونج 14  زا  نآ  لوط  مالسلا ، اهیلع  همطاف  ترـضح  هروصقم  اما 

يوس زا  يرگید  قرـش و  يوس  زا  اهنآ  زا  یکی  دباییم : لاصتا  گرزب  هروصقم  اب  نورد ، زا  رد  ود  هلیـسو  هب  هروصقم  نیا  دـشابیم . مین 
هتفگ هب  دراد  رارق  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  نفد (1)  هاگیاج  يور  هک  دراد  رارق  یحیرـض  ود ، نآ  هنایم  رد  هک  دوشیم  لصتم  برغ 

. دشابیم ترضح  نآ  نفد  هاگیاج  ناکم  نیا  يریثک ، عمج 
زور رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یهاگیاج  ناکم  نیا  هک  دراد  رارق  ترضح  فیرـش  هرجح  گرزب ، هروصقم  نورد  رد 

ترـضح نآ  هدومرف  قباـطم  بلطم  نیا  دـناهدیدرگ . نفد  نآ ، زا  دـعب  زور  هدرک و  تاـفو  يرجه  لاس 11  رد  لوـالا  عیبر  هاـم  مهدزاود 
«. دشاب هدش  نفد  تافو  لحم  نامه  رد  هک  نآ  رگم  درکن  تافو  يربمایپ  چیه   » ینعی ضبق » ثیح  نفد  الإ  ّیبن  ضبق  ام  : » هک تسا 

رانک رد  ار  وا  تشذگرد  رکبوبا  يرجه  مهدزیس  لاس  رخالا  يدامج  رد 22  هکیماگنه  هدشعقاو . برغفرط  رد  ترضحنآ  كرابمرس 
ءوس رمع  ناج  هب  هک  یماـگنه  تفرگ . رارق  ترـضح  نآ  ياـپ  ود  تازاوم  رد  وا ، رـس  هک  دـندرک  نفد  لامـش - فرط  رد  ترـضح - نآ 

رد رمع  هک  یماگنه  هک  داد  هزاجا  هشیاع  سپ  دننک ، نفد  ود  نآ  کیدزن  ار  وا  توف  زا  دعب  هک  دومن  اضاقت  هشیاع  زا  يو  دیدرگ ، دـصق 
رکبوبا هناش  تازاوم  رد  وا  رـس  هک  يروط  دـندرک  نفد  ود  نآ  رانک  رد  ار  وا  تشذـگرد ، يرجه  لاس 23  هجحلايذ  هبنشراهچ 27  زور 

. تفرگ رارق 
نیا راب  نیتسخن  دـیدرگ . انب  ربق  شـش  عافترا  هب  یعلـض ، جـنپ  لکـش  هب  نامتخاس  تروص  هب  ياهروصقم  ربق  هس  نیا  يور  رب  سپ  نآ  زا 

اج نآ  دابم  هک  نآ  میب  زا  هدربمان  دـش . هتخاس  يو ، نامز  رد  دجـسم  ناـمتخاس  تمرم  ماـگنه  رد  زیزعلادـبع  نب  رمع  هلیـسو  هب  هروصقم 
يدایز رادقم  ات  ار  انب  نیا  ياههیاپ  دش و  انب  یعلـض  راهچ  هبعک  دننامه  هک  دومن  انب  يروط  دریگ ، رارق  یهاگ  هلبق  ناونع  هب  هبعک  دننامه 

يرگید ياضف  ياراد  فیرش ، هرجح  درب . نییاپ 

. تسا هدوب  مرکا ص  لوسر  شردپ  تافو  زا  سپ  يدنا  هام و  ود  ترضح  نآ  تداهش  یتیاور  هب  انب  - 1
نفد دشابیم ، ناشیا  هب  بوسنم  نونکا  مه  هک  يدـبنگ  ریز  نآ ، هلبق  فرط  رد  یبرغ ، نکر  رد  عیقب و  رد  ترـضح  نآ  : » دـناهتفگ یخرب 
« مجرتم . » دشابیم مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  یمارگ  ردام  دسا  تنب  همطاف  هب  بوسنم  هک  تسا  يربق  روظنم  تسا . هدش 
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!! تسا نامزلا  رخآ  رد  نامسآ  زا  وا  لوزن  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یسیع  ربق  ناکم  اج  نآ  دوشیم : هتفگ  هک  تسا  مراهچ  ربق  يارب 

ار ترـضح  فیرـش  دسج  تقرـس  دصق  دوب ، گنج  لاح  رد  نانآ  اب  هک  نایبیلـص  هک  دش  هاگآ  یگنز » نیدلا  رون   » يرجه لاس 557  رد 
نیمز نورد  رد  بآ ، ياهعبنم  یکیدزن  ات  نآ  ياههیاپ  هک  دـننک  هطاحا  رگید  ینامتخاس  اـب  ار  هفیرـش  هرجح  هک  داد  ناـمرف  سپ  دـنراد ؛

ربق هب  یـسک  تسد  هک  يروط  هب  دـننک  داجیا  یعناـم  نورد  زا  نآ  فارطا  رد  ياهریاد  تروص  هب  برـس  باذـم  اـب  نآ  زا  سپ  دور ؛ ورف 
. دسرن كرابم 

هدرپ فارطا  رد  تسا . هدش  هتـشون  هَّللا » لوسر  دـمحم  هَّللا  الا  هلا  ال   » هلمج نآ  يور  هک  دراد  دوجو  زبس  مشیربا  زا  ياهدرپ  انب ، نیا  يور 
ِهَّللا َلوُسَر  ْنَِکلَو  ْمُِکلاَجِر  ْنِم  ٍدَـحَأ  اـَبَأ  ٌدَّمَُحم  َناَـک  اَـم  تسا : هدـش  هتـشون  دـنوادخ  نخـس  نآ  رب  هک  دراد  دوجو  يرگید  هدرپ  مشیربا ،

َنیِِّیبَّنلا (1) َمَتاَخَو 
رد هدرپ ، نیا  فارطا  رد  تسا . هدـش  هتـشون  مرکا  ربمایپ  هینک  باقلا و  مان و  اـهنآ  يور  هک  دوشیم  هدـید  ییاـههریاد  اههتـشون  ناـیم  رد 
مان ییالط ، ياهخـن  اب  نآ  يور  هک  دوشیم  هدـید  رتمیتناس - یـس  ضرع  هب  خرـس - مشیربا  زا  يدـنبرمک  یمین ، رتم و  ود  یبیرقت  عافترا 
هیلع تلود  زا  هفیلخ  ره  ندیـسر  تردـق  هب  ماگنه  هب  هراومه  هدرپ ، نیا  تسا . هتـسب  شقن  هداد  ار  هدرپ  نآ  تخاس  روتـسد  هک  یهاـشداپ 

هب فیرـش  هرجح  راب  نیتسخن  تسا . هدیدرگ  لاسرا  فیرـش  هرجح  يارب  روتـسد  نالعا  زا  سپ  ینونک ، هدرپ  ددرگیم . لاسرا  ینامثع ) )
نیذآ هدرپ  هب  دوب ، هدیدرگ  لیان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترایز  هب  جح  رفس  رد  هک  یماگنه  رد  دیشرلا  نوراه  ردام  نارزیخ »  » هلیـسو

. تفرگ رارق  افلخ  ناهاشداپ و  نایم  رد  یتنس  يو  راک  نیا  سپ  نآ  زا  دیدرگ .
رد دراد . دوجو  یبونج  یبرغ و  یقرـش ، ياـهفرط  زا  رتـم  هس  تعـسو  هب  یهاگرذـگ  ینوریب ، یـسم  هرجنپ  هروـصقم و  ناـمتخاس  ناـیم 
نب جاجح   » يوس زا  نآرق  نیا  دوشیم ، هدـید  یگرزب  نآرق  نآ  يور  هک  دراد  رارق  یلدنـص  کـی  بونج  فرط  زا  هاگرذـگ  نیا  هشوگ 

نافع نب  نامثع  يوس  زا  هدش  هتـشون  نآرق  شـش  زا  یکی  نآرق  نیا  دوشیم : هتفگ  تسا . هدیدرگ  ادها  فیرـش  هرجح  هب  یفقث » فسوی 
. دشابیم

40 بازحا ، - 1
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فیرـش تروص  ربارب  رد  یبوـنج و  تمـس  رد  هژیو  هب  بلطم  نیا  هک  هدـیدرگ  نازیوآ  هرقن  ـالط و  ياـهرتسول  هاگرذـگ ، نیا  ياـضف  رد 

. دوشیم هدید  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
فیرش يوبن  دجسم  ۀمحرلا  باب 

درمز و ساملا ، هب  عصرم  راج  کی  یس و  زین  ییالط و  ياهراج  اهرتسول ، نیا  نایم  رد 
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شـش دص و  کی  فیرـش ، هرجح  ياهغارچ  عومجم  تسا . هدـیدرگ  نازیوآ  ییالط  ياهریجنز  هلیـسو  هب  یگمه  هک  دراد  دوجو  توقای 

. دشابیم غارچ 
رتوبک کچوک  مخت  کی  هزادنا  هب  نایلرب ، ساملا  زا  یگنس  هروصقم ، راوید  يور  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فیرـش  تروص  ربارب  رد 

دروآرب هینج  رازه  دصتـشه  غلبم  هب  ار  ساـملا  نیا  نارظن  بحاـص  تسا . هتفرگربرد  عـصرم  يـالط  زا  یناـمک  ار  نآ  فارطا  دراد و  رارق 
. دیآیم رظن  هب  هبساحم  لباق  ریغ  تسا ، هدرک  ادیپ  فیرش  هرجح  رد  گنس  نیا  هک  یفرش  هب  تبسن  اما  دناهدرک .

الط زا  یحول  رد  هعطق ، نیا  دناهدرک . يراذگ  مان  يردلا » بکوک   » هب شزرا ، ییابیز و  یگدنشخرد ، تدش  تلع  هب  ار  گنـس  هعطق  نیا 
بکوـک . » تسا هدـش  نیذآ  گنـس  نارگ  تارهاوـج  زا  گرزب  هعطق  تفه  تسیب و  تسیود و  اـب  ناـشفارطا  هک  تـسا . هدـیدرگ  تیبـثت 

هرجح هب  يرجه ، مهدزای  نرق  زاغآ  رد  نامثع  لآ  ناهاشداپ  زا  ناخ ، دـمحم  ناطلـس  دـنزرف  لوا ، ناـخ  دـمحا  ناطلـس  يوس  زا  يردـلا »
. تسا هدش  ادها  فیرش 

زا رتکچوک  ساملا ، زا  یگنـس  نآ  هنایم  رد  هک  تسا  هدش  نازیوآ  یتسد  فک  هزادـنا  هب  رهاوج  هب  عصرم  يالط  زا  ياهعطق  نآ  ریز  رد 
لهچ رازه و  لاس  رد  ینامثع ،)  ) لوا دمحا  ناطلس  دنزرف  مراهچ  دارم  ناطلس  يوس  زا  هعطق ، نیا  تسا . هدش  هداد  رارق  يرادلا » بکوک  »

. تسا هدیدرگ  ادها  يرجه  تفه  و 
هلمج ییابیز  رایـسب  طخ  اب  نایرب و  ساملا  گنـس  اب  نآ  يور  هک  دوشیم  هدید  راد  شقن  يالط  زا  گرزب  یحول  ناکم  نیا  رد  نینچمه 

رازه و لاس  رد  ینامثع ،)  ) دومحم ناطلـس  رتخد  ناطلـس ، هلداع  يوس  زا  حول  نیا  تسا . هتـسب  شقن  ار  هَّللا » لوسر  دـمحم  هَّللا  الا  هلا  «ال 
. تسا هدش  ادها  يرجه  کی  دون و  تسیود و 

رد دومن . نییعت  یـشزرا  اهنآ  يارب  ناوتیمن  هک  دراد  رارق  یناوارف  تمیق  نارگ  تارهاوج  ایاده ، نیا  زا  ریغ  هب  فیرـش ، هرجح  نورد  رد 
نیا تسا . هتسب  شقن  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  مان  نآ  يور  ساملا  اب  هک  دراد  رارق  دنب  ندرگ  لکـش  هب  یگرزب  هعطق  نایم  نآ 

تمظع هک  دراد  دوجو  تشرد  ؤلؤل  زا  یحیبست  نآ  رانک  رد  دراد . رارق  قرش  تمس  زا  نورد ، رد  ترـضح  نآ  هروصقم  يور  دنب  ندرگ 
زا ییاـهناد  عمـش  دراد . دوجو  باـیمک  ریظنیب و  ياـهناجرم  زا  يرگید  ياهحـیبست  اـجنآ  رد  نینچمه  تسا . ریظنیب  نآ  يدنمـشزرا 

صلاخ يالط 
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دودح رد  کی  ره  لوط  هک  دراد  دوجو  گرزب  نادعمش  ود  نایم  نآ  رد  هک  دوشیم  هدید  اج  نآ  رد  گنـس  نارگ  ياهگنـس  رب  عصرم 

ود تسا . هدـیدرگ  ادـها  يرجه  راـهچ  داـتفه و  تسیود و  رازه و  لاـس  رد  یناـمثع )  ) دـیجملادبع ناطلـس  يوـس  زا  دـشابیم و  رتـم  ود 
ؤلؤل و زا  ییاهبوراج  اهناد ، عمـش  نیا  رانک  رد  تسا . هدـش  ادـها  ناکم  نیا  هب  یناـمثع )  ) دومحم ناطلـس  يوس  زا  زین  رگید  نادـعمش 
زا يادـج  تمیقنارگ ، ياـههفحت  نیا  دوشیم ؛ هدـید  ییاـبیز  عصرم و  ياـهنادروخب  تمیقنارگ و  ياهگنـس  هب  عـصرم  ییاـهنزبداب 

تمیق و نارگ  ياههفحت  تارهاوج ، هب  هدـش  نیذآ  ياهنآرق  لـماش  هک  دراد  دوجو  فیرـش  هرجح  هنازخ  رد  هک  تسا  يرگید  يایادـه 
لماش ار  اهنیا  زج  اـههراوشوگ و  اـهوگنلا ، زا  يرایـسب  دادـعت  زین  تسا و  گنـسنارگ  تارهاوج  همیرک و  ياهگنـس  زا  يرایـسب  دادـعت 

. دوشیم
«. دسریم هینج  نویلیم  تفه  نازیم  هب  دراد  رارق  فیرش  هرجح  رد  هک  ییاههفحت  ایاده و  نیا  شزرا  : » تفگ ناوتیم  یلک  روط  هب 

میدقت هاگیاج  نیا  هب  دنمشزرا  ریاخذ  گنـس و  نارگ  تارهاوج  زا  یناوارف  ياههیده  اهنامز  لوط  رد  ارما  ناگرزب و  ناهاشداپ ، هراومه 
رد هبه » نب  زامج   » دننامه دناهدوب  هنیدم  ریما  ناونع  هب  هک  يراکتنایخ  هدولآ و  ناتـسد  يوس  زا  اهنآ ، زا  يرایـسب  دادعت  هک  دناهتـشادیم 
الط راطنق (1)  تسیب  هب  ار  هدش  هدوبر  يایشا  رادقم  نیا  يدوهمـس  تسا . هدش  هدوبر  یندم  مرح  ریاخذ  زا  يرجه  هدزای  دصتـشه و  لاس 

دادعت تسا و  هدز  دربتسد  دنمـشزرا  يایاده  نیدب  يرجه  لاـس 901  رد  يروصنم ،» ریبز  نب  نسح   » فیرـش نینچمه  تسا . هدز  نیمخت 
. تسا هدرب  امغی  هب  ار  اهنآ  زا  يرایسب 

تسیود و رازه و  لاس  رد  هک  دوب  اهب  نارگ  دنمـشزرا و  راثآ  ریاخذ و  هنوگ  نیا  زا  ولمم  فیرـش  هرجح  يرجه ، مهدزیـس  نرق  زاـغآ  رد 
غلبم هب  ار  اهنآ  زا  یخرب  دندرب و  امغی  هب  ریاخذ  نیا  زا  یناوارف  رادقم  دندز و  دربتـسد  نادب  يرگیباهو  شیادـیپ  اب  يرجه  کی  تسیب و 

زا شردپ  هلیسو  هب  هک  ار  ریخا  دراوم  اشاپ ، نوسوط  دوعـس و  نبا  نایم  حلـص  نایاپ  زا  سپ  دنتخورف . بلاغ » فیرـش   » هب لایر  رازه  هاجنپ 
غلبم هب  دوب ، هدیدزد  فیرش  هرجح 

« مجرتم . » دشابیم مرگولیک   44 اب 93 / ربارب  راطنق  - 1
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. دنادرگرب فیرش  هرجح  هب  سپس  درک و  يرادیرخ  يرصم  هینج  رازه 

، دوب هدش  هداد  هیده  وا  هب  اهیباهو  هلیـسو  هب  هک  نآ  زا  سپ  اشاپ )  ) یلع دمحم  يوس  زا  گنـس ، نارگ  يایاده  نیا  زا  يرادقم  نینچمه 
«. ۀنس 1228 رصم  یلاو  یلع  دمحم  بنذملا  دبعلا   » اهنآ يور  هک  هرقن  زا  نادعمش  ود  صلاخ و  يالط  زا  یگرزب  نادعمش  هارمه  هب 

یکی هک  دش  ادها  هرقن  زا  راجود  اهنادعمش و  لوا ، ياشاپ  سابع  يوس  زا  نینچمه  دیدرگ . ادها  يوبن  هفیرش  هرجح  هب  دوب ، هدش  هتشون 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فیرش  تروص  ربارب  رد  هک  دوب  عمش  ياراد 30  يرگید  ینامثع و  بارحم  رد  هدوب و  عمش  ياراد 36  اهنآ  زا 

. دیدرگ نازیوآ 
يویدخ نادناخ  نارتخد  زا  رگید  یخرب  اشاپ و  دیعـس  دومن . هیدـه  ناکم  نیا  هب  ار  رولب  زا  يرگید  ياهنادعمـش  ایرث و  هدربمان  نینچمه 

. دناهداد رارق  فیرش  مرح  رد  ار  ییایاده  مه 
ياهدمک هدربمان  هک  دوب  ویدخ  بانج  هدلاو  ترضح  الاو  دومن  میدقت  ار  ياهیده  فیرـش  هرجح  هب  نارود  نیا  رد  هک  یـصخش  نیرخآ 

. دوش يرادهگن  اجنآ  رد  دنمشزرا  گنس و  نارگ  راثآ  نیا  ات  دومن  هیده  ناکم  نیا  هب  ار  ییاهب  نارگ 
: دنهدیم وشتسش  ار  ناکم  نیا  راب  هس  لاس  رد  فیرش ، هرجح  نارازگتمدخ 

زین یهوکـشاب  نشج  تبـسانم  نیدـب  دـشابیم . هدـقعلا  يذ  مهدـجیه  رد  موـس  بجر و  لوا  رد  مود  لوـالا و  عـیبر  مهن  زور  رد  تسخن 
. دنهدیم رارق  ناملسم  ناگرزب  رایتخا  رد  كربت  ناونع  هب  دنزیریم و  ییاههشیش  رد  ار  وشتسش  نیا  بآ  دوشیم ؛ رازگرب 

هنیدم رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ  یسررب 

هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  هناخ  ناکم  رد  هروصقم  نیا  هک  دش  دیهاوخ  هجوتم  دییامن ، هدهاشم  ار  فیرـش  هروصقم  نونکا  مه  هک  یتروص  رد 
. تسا هدش  انب  تسا  هشیاع  هناخ  هب  فورعم  هک  هلآ  و 

هناخ هک  نآ  زین  صوصخم و  یمـسا  هب  اهنآ  زا  کی  ره  يراذـگ  مان  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هناخ  ددـعتم  ياهرد  هک ، نیا  هصـالخ 
راوید رب  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ  رانک  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
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ات تسا  هدیدرگیم  هاگآ  شیوخ  رتخد  لاح  زا  هرجنپ ، نیا  هلیسو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدوب  بصن  ياهرجنپ  نآ  ینایم 

دناوتیم بناج  نیا  نهذ  رد  اهیهاگآ  تامولعم و  نیا  یمامت  دوش (1) ؛ هتسب  هرجنپ  نآ  ات  دنداد  روتسد  هناخ ، ره  لالقتسا  يارب  هک  نیا 
: دیامن میسرت  هنوگ  نیا  ناشیا  یگدنز  نارود  رد  هنیدم و  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ 

تشاد و رارق  نآ  رد  ربق  هک  یتمسق  تسخن  دوب ، هدیدرگ  میسقت  تمسق  ود  هب  هشیاع  هناخ  : » تسا هتفگ  نینچ  هراب  نیا  رد  کلام  تیاور 
هراومه هشیاع  رمع ، نفد  زا  شیپ  هک  تشاد  دوجو  يراوید  شخب  ود  نیا  نایم  رد  درکیم و  یگدنز  نآ  رد  هشیاع  هک  دوب  یشخب  رگید 

ربمایپ هناخ  نیاربانب   (2) تشگن !! دراو  نادب  باجح  نودب  هاگچیه  رمع ، نفد  زا  سپ  نکیل  دیدرگیم  دراو  ربق  تمـسق  هب  باجح  نودب 
هدـیقع رگید  یخرب  تسا و  هدوب  ماش  يوس  هب  هک  دـناهتفگ  یـضعب  ار  هناخ  نیا  رد  اـما  تسا ، هدوب  هرجح  ود  ياراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
: تسا هدوب  رد  ود  ياراد  هناخ  نیا  هک  دیآیمرب  نینچ  نیا  دعس  نبا  تیاور  زا  نکیل  تسا ، هدیدرگیم  زاب  برغ  يوس  هب  هک  دنراد 

؟» میرازگ زامن  يو  رب  هنوگچ  : » دنتفگ هباحص  دندومن ، تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه 
«. دیوش جراخ  رگید  رد  زا  سپس  دیرازگ  زامن  وا  رب  هدش و  دراو  هورگ  هورگ  رد  کی  زا  : » دنتفگ

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  نیا  هراب  نیا  رد  ریبز  نبا  زا  ءافولا  ۀصالخ  رد  يدوهمس  - 1
هناخ تراهط  هک  دناهتفگ  دوب و  ياهچیرد  هشیاع ، هرجح  ینعی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هناخ  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  هرجح  نایم  »

وا لاح  زا  درکیم و  رظن  مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  هچیرد  نآ  زا  تفریم ، هناخ  تراهط  هب  هک  هاگره  تسا و  هدوب  ناکم  نآ  رد  رورـس  نآ 
همطاف سپ  دش ، لدـب  در و  ییوگ  تفگ و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  وا و  نایم  دـمآ و  هناخ  تراهط  هب  یبش  مین  هشیاع  راب  کی  دـشیم  ربخاب 

.« تشگ دودـسم  وا  هتـساوخ  هب  سپ  دـیامن  دودـسم  ار  هخوخ  نآ  هک  درک  تساوخرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  اهیلع 
« مجرتم »

هب هدراذگ و  اپ  ریز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدومرف  هنوگچ  سپ  دوب ، یمالسا  تاروتسد  لیاسم و  هب  دیقم  نینچ  نیا  رگا  هشیاع  - 2
نیا يرآ  دروآ ؟ دوجو  هب  لمج  گنج  رد  ار  اهقافن  اهراتـشک و  نآ  هدـمآ و  هرـصب  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  اـب  گـنج 
یلص ادخ  لوسر  تشذگرد  زا  سپ  هژیو  هب  وا  تایح  نارود  لوط  رد  هک  یتروص  رد  تسا ، لامعا  نیا  نداد  رارق  شوپرس  يارب  بلاطم 

« مجرتم . » تسا حضاو  نشور و  وا  یهاوخنوخ  سپس  نامثع و  لتق  رد  تلاخد  هژیو  هب  وا ، ياهراک  لامعا و  هلآ  هیلع و  هللا 
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هنیدم رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هناخ  یبیرقت  هشقن 

( رکبوبا  ) ربق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  ربق  راوج  رد  دراد و  رارق  شفیرش  ربق  نآ  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هناخ  هشقن 
. دشابیم رمع  ربق  سپس 
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زا یهار  ياراد  هشیاع  هناخ  زین  دوب و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هناخ  يوس  هب  ياهفـص  ياراد  هشیاـع  هناـخ  هک  دوشیم  هتفگ  نینچمه 

نیا رب  هاوگ  دـناوتیم  هلابز  نبا  نخـس  هراب  نیا  رد  هک  تشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگید  رـسمه  هصفح ، هناخ  هب  هلبق ، يوس 
: دشاب بلطم 

لزنم رد  کی  ره  هک  یلاح  رد  ود ، نیا  هک  هتـشاد  دوجو  یهار  دراد ، رارق  اج  نآ  رد  فیرـش  ربق  هک  هشیاع  هرجح  هصفح و  هناـخ  ناـیم  »
هک دوب  باطخ  نب  رمع  رتخد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسمه  هصفح  دـناهدرکیم .» تبحـصمه  رگیدـکی  اب  دـناهدوب ، شیوخ 

. تسا هدوب  قرش  تمس  رد  هشیاع  هناخ  بونج  رد  وا  هناخ  یترابع  هب  تسا و  هتشاد  رارق  رمع  لآ  هناخ  تسار  تمس  رد  وا  هناخ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ترـضح  لاـبند  هب  هراوـمه  هک  نیعباـت  هباحـص و  ياـههتفگ  رد  یناوارف  تقد  یـسررب و  زا  سپ  بناـج  نـیا 
هک ناشیا  ربق  دروم  رد  ناناملـسم  یماـمت  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هناـخ  هراـبرد  هژیو  هب  مدیـسر ، هجیتن  نیا  هب  دـناهدوب .

هدروآ لمع  هب  هراب  نیا  رد  بناج  نیا  هک  دوب  یسررب  قیقحت و  نیا  تروص  ره  رد  دناهدرک . عامجا  تسا  نیمز  يور  رب  اهناکم  فرـشا 
هفیرش هروصقم  بونج  رد  هک  ياهشقن  قبط  رب  هنیدم ، رد  ناشیا  تایح  تدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هناخ  نیاربانب  مدوب .

یلص ربمایپ  نارسمه  رگید  ياههناخ  تسا ! هدوب  هکم  رد  ناشیا  هناخ  زا  رتهداس  رایـسب  یلکـش  نینچ  اب  هناخ  نیا  هک  تسا  هدوب  ماهدروآ ،
رگیدـکی زا  هلـصاف  اب  هک  اههناخ  نیا  ینورد  ياهراوید  تسا . هدـیدرگ  انب  تشخ  اب  یگمه  هدوب و  هشیاع  هناخ  فارطا  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

نیا اب  تسا . هدوب  هدش  هدناشوپ  یمـشپ  ياههچراپ  اب  سپـس  هدش و  دودنا  لگ  هک  هدوب  امرخ  تخرد  هخاش  زا  یگمه  تسا ، هتـشاد  رارق 
يارب ترضح  هاگ  چیه  هک  يروط  هب  درب . یپ  ناشیا  ياههناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یگدنز  هب  یگداس  هب  ناوتیم  تایـصوصخ 

. تشاذگن یگدنز  يدرف  ياهزاین  زا  رتارف  ار  اپ  شیوخ ، نارسمه  دوخ و 
دیـسر هنیدم  هب  دـیلو  همان  ماگنه  نآ  رد  مدرک ، كرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  ياههرجح  : » تسا هتفگ  یناسارخ » راطع  »

نآ مدرم  هک  مدیدن  زور  نآ  دننامه  ار  يزور  دنهد . هعسوت  ار  دجسم  دنیازفایب و  دجـسم  هب  ار  اههرجح  ات  دوب  هداد  نامرف  نآ  رد  يو  هک 
دوـخ لاـح  هب  ار  اـههرجح  ناـنآ  هک  متـشاد  وزرآ  دـنگوس  ادـخ  هب  تـفگیم : بیـسم » نـب  دیعـس   » هـک مدینـش  و  دنـشاب ! ناـیرگ  ناـنچ 

زا ناگدننک ، ترایز  رگید  هنیدم و  هدنیآ  نامدرم  ات  دنراذگیماو ،
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400 ص :
دوخ دیدزاب  نیمه  هک  دننک  هدـهاشم  کیدزن  زا  ار  نآ  یگداس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یگدـنز  دـنیایب و  ناهج ، طاقن  ریاس 

«. دیدرگیم دهاوخ  یگدنز  رد  نانآ  رخافت  فارسا و  يزودنا و  لام  زا  يریگولج  بجوم 
هنوگ نیا  اـت  دوب  هتخاـس  یتشادـهب  لاـح  نیع  رد  هداـس و  ناـنچ  نآ  ار  شیوخ  نکـسم  هناـخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يرآ !

دنشاب و دوخ  ینید  ناردارب  ریاس  رکف  هب  شیوخ ، يارب  هداس  تاناکما  ندرک  هدامآ  زا  سپ  دیامن  جیورت  دوخ  ناوریپ  نایم  رد  ار  یگدنز 
يردارب و یتسود و  لامک  رد  یگمه  دـیآ و  دـیدپ  ملاـس  یعاـمتجا  نارگید ، يارب  یگدـنز  تاـناکما  ندروآ  دوجو  هب  اـب  بیترت  نیدـب 

. دنیامن یگدنز  يربارب 

هرونم هنیدم 

عافترا ییایفارغج  ظاحل  زا  دشیم و  هدناوخ  برثی »  » مان هب  ترجه  زا  شیپ  دشابیم ، هبیط  زین  نآ  مان  هک  لوسرلا ، ۀـنیدم  ای  هرونم  هنیدـم 
هجرد و 15 یضرع 24  رادم  رب  یقرـش و  هقیقد  هجرد و 55  یلوط 39  رادم  رب  رهـش  نیا  دشابیم  رتم  دودح 619  رد  ایرد  حطـس  زا  نآ 

. تسا هدیدرگ  عقاو  اوتسا  طخ  لامش  زا  هقیقد 
بش رد  رفص و  يالاب  هجرد  هد  هب  زور  رد  ناتسمز  رد  دباییم و  شیازفا  دارگ  یتناس  هجرد  زا 28  شیب  هب  ناتسبات  رد  نآ  ترارح  هجرد 

دمجنم هتـسب و  خی  ار  بآ  ياهفرظ  زا  يرایـسب  ناتـسمز  حبـص  ياهیکیدزن  رد  هک  يروط  هب  دباییم . شهاک  رفـص  ریز  هجرد  جـنپ  ات 
. مینیبیم

هقلامع تفگ : ناوتیم  دـشاب ، هدـش  هتفرگ  سبیرتا »  » يرـصم هملک  زا  برثی »  » هملک نارظنبحاـص ، زا  یخرب  هدـیقع  رباـنب  هک  یتروص  رد 
. دناهدرک انب  ار  نآ  رصم  زا  جورخ  زا  سپ 

، نیطسلف يوس  هب  دوخ  هار  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هک  تسا  تهج  نیدب  دندمآ و  وس  نیدب  هک  دندوب  ینایدوهی  هورگ  هقلامع 
ربخ ماجنارس  هک  نیا  ات  دندرک  تکرح  وس  نیا  هب  نانآ  نیاربانب  تخاس و  هناور  تمـس  نیدب  ییاسانـش ، يارب  ار  شیوخ  موق  زا  یهورگ 

ار سبیرتا »  » رهش نآ  زا  سپ  هورگ  نیا  دیسر . نانآ  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  تشذگرد 
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401 ص :
. دندومن تماقا  اجنآ  رد  دندرک و  انب 

زا شیپ  لاس  ود  تسیب و  تسیود و  رازه و  ود  هب  ای  دالیم و  زا  شیپ  دصـشش  رازه و  لاس  هب  هنیدـم  نامتخاس  يانب  زاغآ  هتفگ ، نیارباـنب 
. ددرگیم زاب  ترجه 

هرّونم هنیدم  هشقن 
هدافتسا نآ  يارب  مالسا  زا  شیپ  زا  هک  هبیط »  » ظفل میوگب : مناوتیم  تبسانم  نیمه  هب  و 
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402 ص :
. تسا هدوب  يرصم  ياهملک  دیدرگیم ،

تیریدم دش - هتفگ  نم  هب  هک  نانچ  نآ  نونکا - مه  تسا و  هدوب  قحلم  زاجح  تیالو  هب  نیا ، زا  لبق  ینایلاس  ات  دوب و  ناتسا  زکرم  هنیدم 
گرزب تردق  ود  ياراد  رهش  نیا  دیآیم . رامـش  هب  لقتـسم  يزکرم  ناونع  هب  دشابیم و  شیوخ  ياهراک  رادهدهع  ییاهنت  هب  رهـش ، نیا 

: زا دنترابع  تردق  ود  نیا  دسریم . ماجنا  هب  نانآ  رظن  ریز  نآ  ياهراک  هک  تسا 
رد دیآیم ، رامش  هب  ینامثع )  ) هیلع تلود  نیمزرـس  رد  تردق  نیرتمهم  هک  ار  یماظن  تردق  هراومه  رادناتـسا  رادناتـسا . مرح و  گرزب 
«، ۀلایـس «، » هنیرع يرق  «، » يرقلا يداو  «، » ۀـمرلا وذ  «، » عرف «، » لدـنجلا ۀـمود  «، » اـمیت «، » روـک «، » عـبنی «، » هـجو  » يرادـنامرف دراد و  تـسد 

فیرـش  » مان هب  هکم  فیرـش  يوس  زا  ياهدنیامن  هنیدـم  رد  دـنیآیم . رامـش  هب  نآ  عباوت  زا  ربیخ »  » و كدـف » «، » نیدـم «، » لحک «، » طهر »
. دراد تراظن  هیحان  نیا  بارعا  ياهراک  روما و  رب  هک  دراد  دوجو  تاحش »

هدش هتخاس  ییاهگنس  زا  نآ  ياهنامتخاس  بلغا  تسا و  هدیدرگ  انب  دراد ، دادتما  بونج  يوس  هب  هک  عیسو  یتشد  هنایم  رد  هنیدم  رهش 
دننامه نآ  ياهنامتخاس  کبـس  تسا و  هناـخ  رازه  ياراد 12  رهـش  نیا  تسا . هدـیدرگ  جارختـسا  نآ  یکیدزن  رد  گنـس  نداعم  زا  هک 

ياهنابایخ رتکچوک و  رهـش  نیا  ياههناخ  هک  توافت  نیا  اب  میدرک ؛ هدـهاشم  ام  تسا و  هدـیدرگ  انب  هکم  رد  هک  تسا  ییاهنامتخاس 
مرح فارطا  رد  دوب  بوخ  هک  یتروص  رد  دروخیم . مشچ  هب  رتشیب  فیرـش  مرح  فارطا  رد  تیعـضو  نیا  هژیو  هب  تسا ، رتکـیراب  نآ 

رتناسآ زین  مرح  هب  دـمآ  تفر و  دـیدرگیم  عوبطم  وس ، نیا  رد  هنیدـم  ياوه  هک  نیا  رب  هوالع  ات  دـندیدیم  كرادـت  ار  یعیـسو  نادـیم 
نیرتینالوط ناـبایخ  نیا  دـنیوگ  ۀـحاسلا » ةراـح   » نادـب هک  تسا  هدـش  عقاو  مرح  برغ  رد  هنیدـم  ناـبایخ  نیرتهب  تفریذـپیم . تروص 

دوشیم هدید  زین  يرادناتسا  زکرم  دراد و  رارق  هنیدم  ياهنامتخاس  نیرتابیز  نیرتهب و  نابایخ  نیا  رد  دیآیم . رامش  هب  رهـش  نیا  نابایخ 
« مشاه دیـس   » هب قلعتم  ياهناـخ  ناـبایخ  نیا  رد  هک  تسا  ینتفگ  تسا . هتفرگ  رارق  رهـش  ینورد  راـصح  رد  عقاو  ياهعلق  رد  هک  اـجنآ  رد 
هک دوب  نانچ  نآ  نآ ، ماکحتسا  تقد و  نامتخاس و  نیا  ییابیز  دوب . لوغـشم  يرامعم  يراک و  چگ  ياهراک  هب  هدربمان  هک  تشاد  دوجو 

اب نکیل  دومن ، فقوتم  تشاد و  او  یتفگش  هب  نآ  ربارب  رد  ارم 
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403 ص :
. تسا هتسبرب  تخر  هنیدم  زا  یلک  روط  هب  تقد  يزاس و  نامتخاس  هنوگ  نیا  هک  تفگ : ناوتیم  فسأت  لامک 

هَّللادبع دراد . هار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یمارگ  ردپ  هَّللادبع ، ترـضح  هاگمارآ  هب  نآ  زا  هک  تسا  ياهچوک  ياراد  نابایخ  نیا 
هناخ رد  دندوب  راجنلا  ینب  زا  هک  دوخ  ياهییاد  رانک  رد  تفای و  تافو  اج  نآ  رد  هک  دوب  هدمآ  هنیدم  هب  راک  ماجنا  يارب  مالـسا  زا  شیپ 

. دیدرگ نفد  دوب  هغبان »  » هب فورعم  هک  نانآ  زا  يدرم 
. دراد رارق  هقطنم  نآ  رد  دعس » لآ   » ياههناخ هک  دنیوگیم  زین  لاوط »  » هچوک نادب  هک  تشاد  مان  ءاوبا »  » نابایخ نیا 

قاقز رقبلا ، قاقز  زا ، مرح  لامـش  رد  هلمج  نآ  زا  هک  دوشیم  هدیمان  اههچوک )  ) ای هَّقِزَأ »  » ندوب کیراب  تلع  هب  هنیدـم  ياهنابایخ  رتشیب 
، تیربکلا قاقز  وهای ، قاقز  نآ : بونج  رد  تاواغالا و  قاقز  رودـبلا ، قاقز  يدیهامـسلا ، قاقز  ینیقنع ، قاقز  سبحلا ، قاـقز  نیطاـیخلا ،

. درب مان  ناوتیم  ار  اهنیا  زج  سنا و  نب  کلام  قاقز  نیماجحلا ، قاقز  ردیح ، قاقز  نیشامقلا ، قاقز 
يروط هب  دیامنیم ، ناتـسبات  رد  اوه  یکنخ  تفاطل و  هب  کمک  نآ  یگزیکاپ  دشابیم و  هزیکاپ  زیمت و  هنیدم  ياهنابایخ  تروص  ره  رد 

. دوشیم هدید  قرش  ياهنیمزرس  رتشیب  رد  عضو  نیا  هک 
. دباییم نایاپ  هدش و  یهتنم  فیرش  مرح  هب  ددرگیم و  زاغآ  يرصملا » باب   » زا هنیدم  رازاب 

هب دروخرب  بجوم  نابایخ  زا  رتش  ود  تکرح  هک  يروط  هب  تسا ، هدیدرگ  لیکـشت  رتم  ًابیرقت 500  لوط  هب  کیراب  ینابایخ  زا  رازاـب  نیا 
هدید دشابیم ، برع  نیمزرس  رد  یعس  ترایز و  ماگنه  هک  یبجر  هرمع  جح و  نامز  رد  اهنت  یغولـش  دمآ و  تفر و  دوشیم و  رگیدکی 
رتشیب تادراو  نیا  هک  هدوب  ماش  دـنه و  هواج ، ياهروشک  زا  هژیو  هب  نآ  یجراخ  تادراو  ساسا  رب  هنیدـم  تراجت  یناـگرزاب و  دوشیم .

هک یکرت  یبرغم و  يدـنه ، یناریا ، ياـهیکاروخ  اـههچیلاق و  ءاـنح ، حـیبست ، یفنک ، یمـشیربا ، یمـشپ ، ياهـبنپ ، ياـههچراپ  هـنیمز  رد 
یناسآ كربت و  تهج  هب  نایجاح  نکیل  تسا ، رتشیب  رصم  زا  یتح  هکم و  زا  اهنآ  تمیق  دشابیم 
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404 ص :
. دننکیم يرادیرخ  ار  اهنآ  هقطنم ، نیا  رد  دوخ  لوپ  لیدبت 

نآ فارطا  هنیدـم و  اریز  دـیآیم ، رامـش  هب  هنیدـم  مدرم  ناـیم  رد  یناـگرزاب  ياـهالاک  نیرتمهم  نیرتگرزب و  زا  یکی  اـمرخ  تراـجت 
رهش نیا  رد  امرخ  عون  داتفه  دودح  رد  دراد و  دوجو  یناوارف  يامرخ  ناتخرد  نآ  رد  هک  دشابیم  امرخ  ياهناتسلخن  زا  هدیـشوپ  یگمه 
اهنآ نیرتنیریش  زا  امرخ  نیا  هک  دشابیم . يرکس »  » سپس و  یبلچ »  » سپـس يربنع »  » يامرخ اجنیا ، رد  اهامرخ  نیرتهب  دیآیم . تسد  هب 

یگنوگچ تسا . هدش  عقاو  ارمح »  » هنیدم و نایم  فیخ »  » تمـس رد  رتشیب  نآ  تخرد  هک  تسا  حبـس »  » يامرخ سپـس  دـیآیم  رامـش  هب 
رد ینامز  تدم  سپس  دننکیم ، فیدر  دنـشکیم و  یخن  رد  حیبست  ياههناد  دننامه  ار  اهنآ  ادتبا  هک  تسا  نینچ  امرخ  نیا  ندرک  هدامآ 
زا ار  امرخ  عون  نیا  زا  يرادـقم  بناج  نیا  دـننکیم . کشخ  باتفآ  لباقم  رد  ار  اـهنآ  سپ  نآ  زا  دـنرادیم و  هاـگن  ار  اـهنآ  شوج  بآ 

. مدومن يرادیرخ  دندوب ، هتشاذگ  شورف  هب  هخانم  رد  يرصملا » باب   » زا نوریب  رد  هک  ییاههاگشورف 
شیاتـس حدـم و  دادیم  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  هک  نیغورد  یثیداـحا  اـب  ار  دوخ  ياـهامرخ  عاوـنا  یخرب  هدنـشورف ،

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربارب  رد  هک  یلاح  رد  مدرم  نیا  هنوگچ  هک  مدرک  بجعت  رایـسب  بناج  نیا  دیناسریم . شورف  هب  دومنیم و 
ثیداـحا و ارچ  سپ  مینکیم  يرادـیرخ  وت  زا  ار  اـمرخ  اـم  درم  يا  : » متفگ وا  هب  سپ  دـننکیم . يزادرپغورد  هنوگ  نیا  دـنراد ، رارق  هلآ 

یتخبدب يراتفرگ و  ًاساسا  متفگ  ودب  و  یهدیم »؟ تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  تسین ، یـساسا  هنوگ  چیه  ياراد  هک  ار  یتایاور 
هب عورش  درم  نآ  سپ  میهدیم . تبـسن  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ای  دنوادخ  هب  ار  ییاههتفگ  یتحار  هب  هک  تسا  نیمه  ناناملـسم  ام 

. تسا هدینش  اهدرمریپ  زا  یخرب  نیشیپ و  ناگدنشورف  زا  ار  اهنخس  نیا  تفگ : درک و  یهاوخ  رذع 
باـب یکیدزن  رد  هک  دـشابیم  تمکح » فراـع  مالـسالا  خیـش   » هناـخباتک اـهنآ ، نیرتـهب  هک  تسا  يرایـسب  ياـههناخباتک  ياراد  هنیدـم 

. دراد رارق  دجسم  بونج  رد  لیئاربج » »
ياـبیز تمیق و  نارگ  ياـهشرف  زا  هدیـشوپ  ياـهنیمز  نآ و  ياـهباتک  بیترت  مظن و  ناـکم ، یگزیکاـپ  تفاـظن ، رظن  زا  هناـخباتک  نیا 

. دوریم رامش  هب  لامک  ییابیز و  زا  ياهناشن  یناریا ،
ياهریش نآ  فارطا  رد  هک  هدیدرگ  انب  رمرم  زا  یضوح  هناخباتک ، نیا  طایح  هنایم  رد 
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405 ص :
. دشابیمن دلج  زا 5404  رتمک  اهنآ  دادعت  هک  دشابیم  يدنمشزرا  ياهباتک  ياراد  هناخباتک  نیا  تسا . هدیدرگ  بصن  وضو  يارب  یبآ 

راعـشا هک  دوب  نیا  یتفگـش  نآ  تفریم . رامـش  هب  طخ  تعنـص  ياهیتفگـش  زا  هک  مدـید  ار  رداـن  بیجع و  يراـک  هناـخباتک  نآ  رد  رب 
طخ و ییابیز  زا  یگمه  هک  ماگنه  نآ  رد  دوب ؛ هتـسب  شقن  یهاش » الم   » رهام طاطخ  زا  ییاـبیز  رایـسب  دیفـس  طـخ  اـب  رد ، يور  یـسراف 

: تفگ ام  هب  هناخباتک  ریدم  میدوب ، هدنام  تفگش  رد  تقد  تفارظ و  اب  نآ ، فورح  باختنا  زا  زین  نآ و  بیترت  میظنت و  یگنوگچ 
( هناخبتک  ) ریوصت ص 255

هرّونم هنیدم  رد  دومحم  ناطلس  هناخباتک 
نانچ نآ  ذغاک  نآ  رد  رتشیب  لمأت  تقد و  زا  نآ  هدهاشم  زا  سپ  تسا و  هدیدرگ  راوتسا  ذغاک  يور  رب  هدش ، هتـشون  تاملک  نیا  یمامت 
ادـتبا ار  اههتـشون  نیا  نانآ  میدینـش  هک  نآ  هژیو  هب  تسا ! زجاع  نآ  ییابیز  تقد و  فصو  زا  نابز  هک  میدـیدرگ  توهبم  هدز و  تفگش 

. دناهداد رارق  يرگید  ذغاک  يور  هدرک و  ادج  نآ  زا  دوخ  ياهنخان  هلیسو  هب  ار  اهنآ  سپس  دناهتشون و  ذغاک  يور 
. دشابیم دلج  نآ 4569  ياهباتک  دادعت  هک  دراد  رارق  مالسلا » باب   » رد دومحم  ناطلس  هناخباتک 

. دمآیم رظن  هب  بترم  ابیز و  ياهناخباتک  نکیل  تسا ، رتمک  نآ  بیترت  مظن و  رتکچوک و  فراع  هناخباتک  زا  هناخباتک  نیا  هک  نیا  اب 
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. تسا هدـش  هداد  رارق  باتک  دادـعت 1659  هناخباتک  نیا  رد  تسا  لوا  دـیمحلادبع  ناطلـس  هب  قلعتم  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  هناخباتک 
. دراد دوجو  نآ  رد  باـتک  دادعت 2063  هک  دـشابیم  نیطایخلا (1)  قاقز  رد  اغآ » ریـشب   » مان هب  يرگید  هناـخباتک  ياراد  نینچمه  هنیدـم 

هدـش عقاو  نامثع » طاـبر   » رد هک  تسا  ياهناـخباتک  ناـیم  نآ  زا  هک  دراد  دوجو  رهـش  نیا  رد  زین  يرگید  ياـههناخباتک  هک  مدـش  هاـگآ 
رازه یـس  هب  کیدزن  نآ  ياهباتک  عومجم  هک  دشابیم  نایکلام  بهذـم  زا  يدنمـشزرا  سیفن و  ياهباتک  ياراد  هناخباتک  نیا  تسا ،

هدافتـسا يارب  ار  یـصاخ  بیترت  مظن و  دننک و  يروآ  عمج  ناکم  کی  رد  ار  اهباتک  نیا  یمامت  هک  یتروص  رد  دسریم . سیفن  باتک 
. تفرگیم رارق  يرتشیب  يروهرهب  هدافتسا و  دروم  دندرکیم ، مکاح  اهنآ  زا 

( ابق دجسم  بارحم   ) ریوصت ص 255
ابق دجسم  بارحم 

هنازور ياهدادیور  رابخا و  یمامت  ددرگیم و  رـشتنم  یبرع  یکرت و  نابز  هب  هک  تسا  ةرونملا » ۀـنیدملا   » مان هب  ياهمانزور  ياراد  هنیدـم 
. دوشیم جرد  نآ  رد 

دـید و اهدـمآ و  تفر و  هنیدـم ، رد  ویدـخ  فـقوت  ياـهزور  رد  هماـنزور  نیا  هک  تسا  نومأـم  دـمحم  خیـش  دنمـشناد  لـضاف  نآ  ریدـم 
ناونع هب  ریدم  بانج  ار  يرعش  اههدورس  نایم  رد  دومنیم  رشتنم  يو  حدم  رد  ییاهرثن  مظن و  راعـشا و  هارمه  هب  ار  وا  هنازور  ياهدیدزاب 

: دوب نینچ  نیا  نآ  زاغآ  رد  هک  دوب  هدورس  ویدخ  ییامرف  فیرشت 
اعطس هداعسا  یف  دعسلا  بکوکو  اعلط  دق  ءایلعلا  قفأ  یف  ردبلا 

هقف و مرح  رد  زین  دراد و  دوجو  ییادـتبا  موـلع  شزوـمآ  يارب  هناـخ  بتکم  نآ 17  رد  نکیل  تسین ، يرکذ  لـباق  هسردـم  ياراد  هنیدـم 
. ددرگیم میلعت  ییادتبا  رایسب  حطس  رد  ریسفت 

نامیلـس ناطلـس  ياههتخاس  زا  هنیدـم و  نورد  رد  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا ، هدـش  هتخاس  یکرت  کبـس  هب  هک  تسا  مامح  ود  ياراد  هنیدـم 
. دراد رارق  هخانم »  » رد يرگید  هدوب و  ینوناق 

اب هک  دـشابیم  ییاـههناخناون  تروـص  هب  اـهنآ  هیقب  دـیآیم و  رامـش  هب  يرـصم  هیکت  اـهنآ  نیرتمهم  هک  تسا  هیکت  ياراد 8  رهـش  نیا 
. دننکیم ییاریذپ  نآ  رد  نکاس  نادنمزاین  ارقف و  زا  كدنا ، رایسب  یقوقح 

مارتحا و ناونع  هب  هدـش ، داـی  مرح  رد  دـشابیم . رتمولیک  ود  دودـح  رد  نآ ، هریاد  رطق  هک  تسا  مرح  ياراد  هکم  دـننامه  هرونم » هنیدـم  »
. دشابیمن زیاج  دیص  نآ  میظعت 

عیقب مالـسلا و  هیلع  هزمح  ترـضح  دجـسم  اـبق ، دجـسم  اـهنآ ، نیرتفورعم  هک  دراد  دوـجو  يرایـسب  ياـهرازم  نآ ، عـباوت  هنیدـم و  رد 
. دشابیم

اریز دیآیم ، رامـش  هب  مالـسا  رد  دجـسم  نیتسخن  ناونع  هب  نآ  نامتخاس  دراد و  رارق  هنیدـم  زا  يرتمولیک  هلصاف 5  رد  هک  ابق  دجـسم  اما 
یبرغ بونج  رد  ناـکم  نیا  هب  دوخ  دورو  ماـگنه  هب  ار  دجـسم  نیا  هنیدـم  يوس  هب  شیوخ  ترجه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

. دومن انب  هنیدم 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هقان  هاگیاج  ناونع  هب  يدبنگ  نآ  نحص  هنایم  رد  هدرک و  انب  دیدجت  ار  دجسم  نیا  ینامثع )  ) لوا دیمحلادبع  ناطلس 

 )/ دحا تشد  رد  هنیدم و  لامش  رد  مالـسلا  هیلع  هزمح  ترـضح  دجـسم  اما  تخاساپرب . هکم  زا  ترجه  رد  ناشیا  مودق  ماگنه  هب  هلآ ، و 
نآ رد  داتفا . قافتا  نیکرشم  ناناملسم و  نایم  فورعم (2)  یگنج  ترجه  موس  لاس  لاوش  رد 15  تشد  نیا  رد  دراد . رارق  دـحا ) يداو 

. دندش راتفرگ  دنوادخ  يوس  زا  وکین  ینومزآ  هب  ناناملسم  گنج 
نیشیپ نادند  زین  دیسر و  تداهش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  مالسلا  هیلع  هزمح  ترضح  هعقاو  نیا  رد 
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بیسآ ترضح  نییاپ  بل  دیدرگ و  یمخز  ناشیا  تروص  دش و  هتسکش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترضح  كرابم  ناهد  تسار  تمس 

. دیدرگ یمخز  زین  ناشیا  كرابم  تروص  زا  هیحان  نیا  ناشیا ، هنوگ  رد  هرز  زا  هقلح  ود  نتفر  ورف  رثا  رد  نینچمه  دید .
یکی دروآرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تروص  زا  ار  هقلح  ود  زا  یکی  هک  یماگنه  حارج  هدیبعوبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هشیاع 
جراخ ترـضح  ناهد  زا  زین  ناشیا  یمود  يایانث  نادند  دومنیم ، جراخ  ار  یمود  هک  یماگنه  رد  داتفا و  ترـضح  نیـشیپ  ياهنادـند  زا 

. دندوب ایانث  نادند  نودب  ترضح  سپ ، نیا  زا  هک  دیدرگ 
، دـننکیم اـعدا  هک  تسا  یلادوـگ  نآ  ناـیم  رد  دراد و  دوـجو  نآ  رد  ياهرجح  هک  دراد  رارق  نـسلا » ۀـبق   » هـب فورعم  يدـبنگ  اـجنآ  رد 

. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادند  نداتفا  هاگیاج 
راک نیا  زا  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نکیل  دندومن ، لمح  هنیدم  يوس  هب  ار  دوخ  يادهـش  گنج ، نیا  زا  سپ  هنیدم  لها 

هزمح ترضح  نیاربانب  دییامن .» نفد  دناهتشگ  دیهـش  هک  یناکم  نامه  رد  ار  نانآ   » ینعی اوعرـص » ثیح  مهونفدا  : » دندومرف تشاد و  زاب 
. تسا هدش  اپرب  نآ  رب  عرصلا » ۀبق   » مان هب  يدبنگ  نونکا  مه  هک  دندومن  نفد  شتداهش  هاگیاج  رد  ار  مالسلا  هیلع 

دقرم فارطا  رد  دوب . هدومن  راکشآ  نیتسخن  ربق  رد  ار  وا  كرابم  دسج  لیس ، اریز  تسا ، هدش  عقاو  نآ  ینونک  دجسم  قرش  رد  دبنگ  نیا 
. دشابیم رفن  يدنا  داتفه و  نانآ  دادعت  هک  دراد  رارق  گنج  نیا  نادیهش  رازم  مالسلا ، هیلع  هزمح  ترضح 

هتـشر زا  هوـک  نیا  هک  نآ  اـب  تسا  تینارگ  گنـس  زا  هوـک  نیا  ياهگنـس  هک  دراد  رارق  دـحا  هوـک  لامـش ، رد  تشد و  نیا  ياـهتنا  رد 
رتـمولیک شـش  دودـح  رد  برغ  هب  قرـش  زا  نآ  لوط  دـیدرگ و  ادـج  نآ  زا  هوک  نیا  نکیل  دـیآیم ، رامـش  هب  برع  نیمزرـس  ياـههوک 

. دشابیم
هایگ یعون  ناکم  نیا  رد  اریز  دنیوگیم . دقرغلا » عیقب   » نادب تسا و  هدوب  رادروخرب  ياهژیو  هاگیاج  زا  ناناملـسم  نایم  رد  هراومه  عیقب » »

هک نانچمه  دـناهدیدرگ  نفد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ناوریپ  هباحـص و  زا  رازه  هد  زا  شیب  عیقب  رد  تسا . هدـییوریم  مان  نیدـب 
نیز یلع  ماـما )  ) ترـضح تسا ، هلمج  نآ  زا  هک  دـننوفدم  اـجنآ  رد  نـیعمجا - مـهیلع  هَّللا  تاولـص  توـبن - نادـناخ  زا  يرایـسب  دادـعت 
رفعج ماما )  ) شدنزرف مالـسلا و  هیلع  رقابلا  دـمحم  ماما )  ) شدـنزرف مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما )  ) ترـضح دـنزرف  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا 

دبنگ ریز  رد  ریخا  رفن  ود  هک  مالسلا  هیلع  قداصلا 

هرونم www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 500زکرم  هحفص 425 

http://www.ghaemiyeh.com


409 ص :
نایباهو يوس  زا  هک  تسا  هدوب  یناوارف  ياهدبنگ  ياراد  نیا ، زا  شیپ  عیقب  دـناهدیدرگ . نفد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع   ) سابع

. دیدرگ مدهنم 
سابع و هبق  و  لوسر ، دـنزرف  میهاربا  ربق  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  نارـسمه  هبق  کلام ، هبق  نامثع ، هبق  ناـمثع ، ربق  عیقب - زا  يریوصت 

. تسا صخشم  ریوصت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ربق 
(، هخانم رد  « ) همامغلا دجـسم  «، » ایقـسلا دجـسم  «، » نیتلبقلا دجـسم  «، » حـتفلا دجـسم  « » هیارلا دجـسم  ، » هنیدـم كراـبم  ياـهرازم  رگید  زا 

پچ تمس  رد  هک  علس  هوک  تشپ  رد  « ) بازحالا دجسم  (، » قرـش يوس  زا  عیقب  ربارب  رد   ) ةدئاملا دجـسم  ابق ،) هار  رد  [» ]« ) یلع دجـسم  »
. دشابیم ةورعدجسم »  » سپسو تساهدشعقاو ) یماشلاباب »  » زادنوش جراخصخش 

: هلمج نآ  زا  دننکیم  هدافتسا  تسا  اج  نآ  رد  هک  يرایسب  ياههاچ  زا  هنیدم  نامدرم 
يرادـیرخ ناناملـسم  هدافتـسا  يارب  مالـسا  ردـص  رد  نافع  نب  نامثع  يوس  زا  هک  همور ،»  » هاچ و  کلام ،» نب  سنأ   » هاچ فاوعا ،»  » هاـچ

هاچ ةریوب ،»  » هاچ هیفص ،»  » هاچ هیـسابع ،»  » هاچ میوق ،»  » هاچ دننام  دراد ، دوجو  هدافتـسا  يارب  يرگید  ياههاچ  هنیدم  رد  نینچمه  دیدرگ .
ناناملـسم ناگرزب  ناهاشداپ و  يارب  هیدـه  ناونع  هب  ریخا ، هاچ  ود  بآ  زا  میدـق  ياهنامز  رد  هنیدـم ، نینکاـس  هورع .»  » هاـچ و  همطاـف » »

هک دراد  دوجو  یهاچ  ابق  رد  دناهدرکیم . هدافتسا 
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نب نامثع  تسد  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  متاخ ) رهم /(  هک  تسا  سیرا »  » هاـچ ناـمه  هاـچ  نیا  دوشیم ؛ هتفگ  متاـخ »  » هاـچ نادـب 

يور داتفا . نآ  نورد  رد  درکیم - هدافتـسا  دوخ  ياههمان  نایاپ  رد  رهم  ناونع  هب  نآ  زا  ماگنه  نآ  رد  هک  يو  تفالخ  ماـگنه  هب  ناـفع -
. دوب هتسب  شقن  هَّللا ) لوسر  دمحم   ) هلمج متاخ  نیا 

. دراد نایرج  ءابق  دجسم  برغ  رد  هک  تسا  ءاقرز »  » همشچ هنیدم  یلصا  بآ 
نآ رد  هدربمان  داتفا و  نایرج  هب  بآ  نیا  مکح  ناورم  يوس  زا  هیواعم  نامرف  هب  نوچ  دـشابیم و  ییاراوگ  نیریـش و  بآ  ياراد  هاچ  نیا 

. دیدرگ فورعم  مان  نیدب  مه  همشچ  نیا  نیاربانب  تشاد  دوبک  ینامشچ  دوب و  هنیدم  رد  هیواعم  هدنیامن  ماگنه 
زین يرگید  هژیو  يارجم  ياراد  همشچ  نیا  بآ  تسا . هدوب  نامز  نیا  ات  نیطالـس  ناهاشداپ و  همه  هجوت  تیانع و  دروم  هراومه  هاچ  نیا 

مکحم ییانب  ياراد  هک  یتانق  رد  سپس  تسا و  هدش  بورشم  یبنلا » نیع   » ای یبن » همشچ   » مان هب  ابق  یکیدزن  رد  ياهمشچ  زا  هک  دشابیم 
بورشم ار  هنیدم  فلتخم  تاهج  هک  هدیدرگ  ادج  یناوارف  ياههبعش  اهرهن ، تانق  نیا  زا  دباییم . نایرج  هنیدم  يوس  هب  تسا ، راوتـسا  و 
اهنزخم نیا  ندش  رپ  زا  سپ  دشابیم ؛ رتنییاپ  نیمز  حطـس  زا  رتم  هد  دودـح  رد  هک  تسا  یگرزب  ياهنزخم  ياراد  تانق  نیا  دزاسیم .

. دوشیم هدرب  هنیدم  ياههناخ  هب  اهنزخم  بآ  اهاقس  هلیسو  هب  تانق ، زا 
ياهتنا رد  هک  یتباث  ياهریـش  زا  ار  دوخ  ياهفرظ  دـنوریم و  نییاپ  دـناهداد ، رارق  ارجم  نیا  رد  هک  یگنـس  ياـههلپ  هلیـسو  هب  زین  مدرم 

زا رود  زیمت و  رایـسب  همـشچ ، نیا  بآ  هدافتـسا ، هوحن  هب  هجوت  اـب  هک  دـینکیم  هجوت  نیارباـنب  دـننکیم . رپ  بآ  زا  دـناهداد ، رارق  اـههلپ 
ریاس رد  هک  یتروص  رد  تسا . هداد  تاـجن  بورکیم  يراـمیب و  زا  ار  هنیدـم  مدرم  هک  دـشاب  یلماـع  اـهنت  دـناوتیم  دـشابیم و  یگدولآ 

. دشابیم ناوارف  یگدولآ  ياراد  ًالومعم  اهبآ  دوشیمن و  یگدیسر  هنوگ  نیا  عبنی  هدج و  انم ، هکم ، دننام  نیمزرس  نیا  ياهتمسق 
ناـینامثع تموکح  زاـغآ  رد  همـشچ ، نیا  تفرگیم . رارق  تمرم  ریمعت و  دروم  ناملـسم  ناـهاشداپ  ارما و  يوـس  زا  همـشچ  نیا  هراوـمه 

( ینامثع  ) نامیلس ناطلس  يوس  زا  هک  نیا  ات  دندینارذگ ، تقشم  یتخس و  رد  ار  ینالوط  ینامز  هنیدم  مدرم  هک  يروط  هب  دیدرگ ، مدهنم 
ار نآ  يرجه  لاس 990  رد  لیس  سپس  دیدرگ . ریمعت  يرجه  لاس 932  رد 
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. دوزفا همـشچ  نیا  هب  ار  نآ  بآ  دیرخ و  ار  یلابرغ »  » هاچ يو  دیدرگ . ریمعت  ًاددـجم  ینامثع )  ) ناخ دارم  ناطلـس  نامرف  هب  درک و  بارخ 

تانق نیا  بآ  دـنیامن . هفاضا  نادـب  دـننک و  يرادـیرخ  ار  دـقع »  » هاچ هک  داد  ناـمرف  یناـمثع  یفطـصم  ناطلـس  يرجه ، لاـس 1111  رد 
هک یماـگنه  دـیدرگ . تمرم  ون  زا  ًاددـجم  یناـمثع )  ) میلـس ناطلـس  يوس  زا  يرجه  لاـس 1212  رد  هک  نیا  اـت  تشاد  ناـیرج  ناـنچمه 

. تفرگ رارق  میمرت  دروم  اشاپ » یلع  دمحم   » يوس زا  نآ  زا  سپ  هک  دندومن  مدهنم  ار  تانق  نیا  دندرک ، هرصاحم  ار  هنیدم  نایباهو 
نآ دوس  ناوارف و  نآ  بآ  نونکا  مه  هک  يروط  هب  دـیدرگ ، تمرم  دـیدجت و  یناـمثع )  ) دـیمحلادبع ناطلـس  هلیـسو  هب  تاـنق  نیا  سپس 

. دیامن اطع  ریخ  يازج  دارفا  نیا  همه  هب  دنوادخ  تسا . رایسب  مدرم  يارب 
دریگیم همشچرس  هنیدم  یلاوع  هقطنم  زا  هک  فیخ  همشچ  علس و  هوک  برغ  رد  فهک  همشچ  ءاقرز ، همشچ  ءانثتـسا  هب  هنیدم ، هموح  رد 

ریزارس هنیدم  فرط  هب  ابق  زا  تسا و  روش  یبآ  ياراد  هک  ناطلس  همشچ  زین  و  مالسلا ، هیلع  هزمح  ترـضح  رازم  رانک  رد  يداو  همـشچ  و 
ياهغاب يوس  هب  نآ ، يراجم  اههار و  ندرک  زیمت  هنیدم و  يوس  هب  ندش  ریزارس  زا  سپ  ناطلس »  » همـشچ بآ  دراد . دوجو  زین  ددرگیم ،

. دباییم نایرج  رهش  زا  جراخ  رد  هنیدم  فارطا 
، لیبس یکز ،»  » غاب هیدوواد ،»  » غاب ناوتیم  هلمج  زا  هک  دراد ، دوجو  نآ  راـصح  یکیدزن  رد  یناوارف  ياـهغاب  هنیدـم ، یلامـش  تمـس  رد 

قوف دراوم  رب  هوالع  نینچمه  درب . مان  ار  ۀینامـس  ۀیبتاک و  ۀیدوج ، ۀیناوت ، ءاح ، رئب  ۀیـشیورد ، ۀینیزلا ، ۀیزوریف ، ۀیوانرط ، هعیـضب ، ۀعاضب ،
. دومن رکذ  ناوتیم  زین  ار  هیمور  ياهغاب  راصح  نورد  رد 

یناوارف ياهرازتشک  اهغاب و  یلاوع »  » و هفیلحلا » يذ  «، » ابق  » تمـس رد  دراد . رارق  یناوارف  ياهناتـسلخن  اهغاب و  هنیدم  یقرـش  تمـس  رد 
نوگاـنوگ عاونا  هنیدـم ، زا  شخب  نیا  رد  دـشابیم . رادروـخرب  یـصاخ  تیفورعم  زا  تمـس ، نیا  رد  یلاوـع »  » ياـههویم هک  دراد  دوـجو 

هیخولم (1)، هیماب ، یگنرف ، رگنک  یگنرف ، هرت  ملک ، لگ  چیپ ، ملک  دننام  تاجیزبس 

«. مجرتم . » كرینپ سنج  زا  يزبس  عون  کی  - 1
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، روگنا رانا ، وله ، هزبرخ ، هناودـنه ، اههویم ، زا  دـیآیم و  لمع  هب  اهنیا  زج  سفرک و  هفرخ ، دوخن ، ایبول ، ودـک ، یگنرف ، هجوگ  ناجمداب ،

. دوشیم هتشاک  جنرت  لاقترپ و  ومیل ، امرخ ، زوم ،
. دراد رارق  هنیدم  راّوز  ياههمیخ  نآ  راوج  رد  دحا و  رد  هزمح  ترضح  دجسم 

يوس هب  سپـس  اههار  بآ  نیا  دراد  نایرج  اهتشد  نآ  زا  لیـس  ياـههار  بآ  هک  تسا  هتفرگربرد  یناوارف  ياـهتشد  ار  هنیدـم  فارطا 
هک دیآیم  الاب  نانچ  نآ  لیس  ياههار  بآ  هاگ  اهلاس  زا  یخرب  رد  دتفایم . هار  هب  نآ ، تسپ  قطانم  هژیو  هب  ریـسم ، ياهرازتشک  اهغاب و 

. ددرگیم نآ  عباوت  ياهنیمزرس  هنیدم و  هب  ناوارف  نایز  ررض و  بجوم  نآ  هجیتن  رد 
هب هک  دوب  نآ  زا  سپ  دیامن ، ناریو  ار  هنیدم  رهـش  ناینب  دوب  کیدزن  هک  دمآ  الاب  نانچ  نآ  بآ  زورهم »  » تشد رد  نامثع  تفالخ  ماگنه 

لاس 150 رد  دندومن . فرحنم  ناحطب »  » تشد يوس  هب  هیحان  نآ  زا  ار  بآ  هدش و  هتخاس  يردم »  » هاچ رانک  رد  دـس  ود  نامثع ، روتـسد 
هدـش و اـجنآ  مدرم  یتحاراـن  بجوم  هک  دـیدرگ  ریزارـس  هنیدـم  يوس  هب  یناوارف  ياهلیـس  روصنم » رفعجوـبا   » تفـالخ ماـگنه  يرجه ،

هب نیا  زا  سپ  دومن . مدهنم  ار  یناوارف  تافوقوم 
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رد دندومن . فرحنم  قطانم  رگید  يوس  هب  ار  لیـس  بآ  دش و  هتخاس  هنیدـم  عفترم  طاقن  رد  يددـعتم  ياهدـس  روصنم » رفعجوبا   » نامرف
هب تفرگ ؛ ارف  دـحا  هوک  ياهیکیدزن  ات  ار  هنیدـم  یلامـش  تمـس  لیـس  نآ ، هجیتن  رد  دـمآ و  الاب  هانق »  » تشد رد  بآ  يرجه  لاس 734 
هک یلیس  رثا  رب  يرجه ، لاس 1328  رد  زین  و  دندیدرگ . مورحم  مالسلا  هیلع  هزمح  ترضح  ترایز  زا  مدرم  هام  شش  تدم  هب  هک  يروط 

. دیسر مین  رتم و  کی  هب  دحا  هوک  ياهیکیدزن  رد  بآ  عافترا  دیدرگ ، ریزارس  هنیدم  يوس  هب 
، دنهدیم لیکـشت  هناگیب  نیرواجم  ار  نانآ  زا  يرایـسب  دادعت  هک  دشابیم  رفن  رازه  تصـش  رب  غلاب  ناشدادـعت  نونکا  مه  هنیدـم  نینکاس 

. دنشابیم نایرصم  اهیبرغم و  اهیماش ، اهكرت ، نایدنه ، زا  رتشیب  هورگ  نیا 
زا هک  يرب  نادناخ  نینچمه  دنتسه . تاداس  زا  یگمه  هک  دنشابیم  دعسا »  » هداوناخ رـضاح ، لاح  رد  هنیدم  ياهنادناخ  نیرتروهـشم  زا 

. دنروهشم ياهنادناخ  ءزج  دنیآیم ، رامش  هب  رصم  رابت  زا  هک  يدوهمس  نادناخ  زین  دنتسه و  اهیبرغم 
نیا دنـشابیم ؛ هنایلاس  يرمتـسم  قوقح و  ياراد  ویدخ  يوس  زا  نانآ  زا  یناوارف  دادعت  زین  تلود و  يوس  زا  هراومه  هنیدم ، لها  ناگرزب 

. دننکیم شاعم  رارما  جح ، مسوم  رد  هژیو  هب  مرح ، رد  يرازگتمدخ  هلیسو  هب  رتشیب  هورگ 
هب هنیدم  رد  ار ، هکم  رد  نیفوطم  هفیظو  دننامه  هورگ  نیا  دنیوگ  روزم »  » نانادـب هک  دـنراد  لاغتـشا  ییامنهار  لغـش  هب  نانآ ، زا  يدادـعت 

. دنراد هدهع 
تابوبح رد  تراجت  هلیـسو  هب  نایرـصم  نایم  نیا  رد  دننارذگیم و  ار  شیوخ  یگدنز  هداس  ياهتراجت  هار  زا  هنیدـم  نامدرم  زا  یخرب 

. دنیامنیم شاعم  رارما  دننکیم ، دراو  رهش  نیا  هب  ریصق »  » هار زا  هک  سدع  مدنگ و  دننام 
بونج یقرـش و  ار  قرـش  دشابیم ،- عقاو  ایرد  فرط  رد  اریز  يرحب - ار  برغ  یماش ، ار  لامـش  دوخ  تاریبعت  رد  هراومه  هنیدم  نامدرم 

راک هب  ار  یلبق »  » ریبعت بونج ، هرابرد  دـناهتفرگ و  ناـنآ  زا  ار  يراذـگمان  نیا  نایرـصم  دـنیوگیم . تسا - هلبق  فرط  رد  اریز  یلبق -»  » ار
. دشابیم یقرش  بونج  فرط  رد  نانآ  لحم  رد  هلبق  اریز  دشابیمن ، حیحص  يراذگ  مان  نیا  هک  دنربیم 
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هبنـش و هس  ياهزور  رد  نانآ  دـشابیم . هنیدـم  جراخ  ياهغاب  اههاگـشدرگ و  رد  شدرگ  شزرو و  هنیدـم ، ناـمدرم  ياـهتداع  زا  یکی 

. دننکیم تعجارم  اجنآ  زا  ماگنه  بش  رد  دنوریم و  اههاگشدرگ  نیا  يوس  هب  هورگ  هورگ  تروص  هب  رصع ، زامن  زا  سپ  هعمج 
نآ ياذغ  دنوش و  جراخ  هنیدم  زا  حبص  زاغآ  رد  هک  تسا  نیا  رب  مسر  دننکیم ، تکرح  اهناکم  نیا  يوس  هب  شزرو  يارب  هک  یماگنه 
هب ینامداش  اب  راهن ، فرـص  زا  سپ  دـننارذگیم و  ار  دوخ  زور  هنیدـم  فارطا  ياهغاب  زا  یکی  رد  ناـنآ  دـنربیم . هارمه  هب  ار  دوخ  زور 

. دشابیم فورعم  لایقم »  » مان هب  نانآ  دزن  رد  اهحیرفت  هنوگ  نیا  دنزادرپیم . حیرفت 
هب ار  مدـنگ  يرادـقم  لاس ، ره  هدـعقلا  يذ  متفه  تسیب  بش  رد  اهنآ ، زا  کی  ره  هک  تسا  نیا  ناـنآ  یمیدـق  ياـهتداع  زا  رگید  یکی 

یناتک ياهسیک  رد  سپـس  دننکیم و  زیمت  دنیوشیم و  ار  اهنآ  ادـتبا  روظنم  نیدـب  هک  دـهدیم  صاصتخا  فیرـش  هرجح  هب  هیدـه  ناونع 
مارتحا بدا و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  فیرـش  هاگمارآ  ربارب  رد  هک  نآ  زا  سپ  هدمآ و  مرح  يوس  هب  سپـس  دـنهدیم ، رارق  دـیفس 

هرجح نورد  ناوارف  یمارتـحا  بدا و  اـب  ار  هسیک  نآ  سپـس  دـنزادرپیم . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  لـسوت  اـعد و  هب  هداتـسیا ،
ناونع هب  ناناملسم  ناگرزب  هب  سپس  دوشیم و  هتشادرب  ترـضح  رهطم  هرجح  نارازگتمدخ  هلیـسو  هب  اههسیک  نیا  دنهدیم . رارق  فیرش 

. ددرگیم هیده  كربت 
هقباس نانآ  اب  هک  نآ  نودب  تسا ، هنیدم  زا  جراخ  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرح  نیریاز  زا  لابقتـسا  نانآ ، ياهتداع  رگید  زا 

ییورشوخ و لامک  اب  نانآ  زا  دننکیم و  توعد  شیوخ  لزنم  يوس  هب  ار  یهورگ  هنیدم  نامدرم  زا  کی  ره  دنشاب ، هتشاد  یلبق  ییانـشآ 
. دنشاب هتشاد  نانآ  لوپ  هب  یتشادمشچ  هنوگ  چیه  هک  نآ  نودب  دننکیم ، ییاریذپ  يزاوننامهم 

. دننکیم لوبق  هیده  ناونع  هب  ار  نآ  اهنآ  دنهدب  نانآ  هب  ار  یلوپ  نیریاز  هک  یتروص  رد  و 
ایهم ار  اذـغ  دـنهدیم و  ماـجنا  دوـخ  ییاـهنت  هب  ار  لزنم  ياـهراک  یماـمت  هراوـمه  ناـنز  هک  تسا  نیا  ناـنآ ، يوـکین  ياـهتداع  رگید 

. دننزیمن اذغ  تخپ  هب  تسد  وضو  نودب  هاگ  چیه  ماگنه ، نیا  رد  دنیامنیم و 
زا زور  لهچ  اهنآ  كدوک  هک  یماگنه  تسا  نیا  نانآ ، رگید  ياهتداع  زا  نینچمه 
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دارفا هارمه  هب  وا ، ندرک  رطعم  زا  سپ  هدرک و  وا  نت  هب  ار  ییاـبیز  دیفـس  ياـهسابل  وا ، يوشتـسش  زا  سپ  ددرگ ، يرپـس  شدـلوت  ناـمز 

ار كدوک  زین  نانآ  دنراذگیم . او  نآ  نارازگتمدخ  تسد  هب  ار  كدوک  دنیآیم و  فیرش  هرجح  يوس  هب  يونعم ، یناوراک  رد  هداوناخ 
ردام تسد  رد  كدوک  سپس  دننکیم و  وا  يارب  وکین  یتبقاع  يوزرآ  هرجح ، ياههدرپ  هب  وا  ندومن  كربت  اب  دنربیم و  هرجح  نورد  هب 

. دندرگیم راپسهر  شیوخ  هناخ  يوس  هب  نادنخ  داش و  یگمه  دریگیم و  رارق  شیوخ 
هرّونم هنیدم  رد  يرصم  نارئاز  هیکت 

هیرگ و موحرم ، صخـش  يارب  هاگ  چیه  اهنآ  دـشابیم . نانآ  هداوناخ  دارفا  زا  یکی  تشذـگرد  ماگنه  رد  نانآ  ياهتداع  زا  رگید  یکی 
رارق فیرـش  هرجح  رانک  رد  دنربیم و  دجـسم  نورد  هب  همحرلا » باب   » زا ار  وا  يدرف  ره  نتـشذگرد  زا  سپ  هلـصافالب  دننکیمن و  يراز 
اجنآ رد  دندرگیم . راپـسهر  عیقب  يوس  هب  هدومن و  جراخ  لیئربج » باب   » زا ار  يو  وا ، رب  تیم  زامن  ندـناوخ  زا  سپ  اجنآ  رد  دـنهدیم ،
باـب  » راـنک رد  ازع  ناـبحاص  سپـس  دـنیامنیم ، نفد  ار  شیوخ  هدرم  دنتـسرفیم ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  تاولـص  هک  یلاـح  رد 

« هنابجلا
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416 ص :
. دنیوگیم تیلست  نانآ  هب  مدرم  دنتسیایم و 

ردارب عیقب ، رد  ناشیا  نفد  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  تلحر  زا  سپ  هک  دوشیم  هتفگ  تسا و  نهک  یمیدق و  رایـسب  تنـس ، نیا 
. دنتفگ تیلست  ناشیا  هب  هنیدم  مدرم  داتسیا و  عیقبلا » باب   » رانک رد  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ینعی  ترضح  نآ 

تنـس زا  يوریپ  هب  دـنیآیم و  عیقب  هب  رـصع  زامن  زا  سپ  هبنـش  جـنپ  زور  رد  نانز  نادرم و  هک  تسا  نیا  هنیدـم  لها  رگید  ياهتداع  زا 
. دنهدیم رارق  لگ  هتسد  اهرازم  يور  رب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

سولج فیرـش  هرجح  فارطا  رد  دـنیآیم و  مرح  هب  بورغ  زا  شیپ  تعاس  کی  ناضمر  هام  رد  هک  تسا  نیا  نانآ  ياـهتداع  زا  رگید 
. دننکیم يرپس  مرح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  مالـس  دورد و  نداتـسرف  میرک و  نآرق  توالت  هب  ار  تاظحل  نیا  نانآ  دـنیامنیم .

اهنیا زج  ینیریـش و  امرخ ، نوتیز ، رینپ ، نان و  لماش  هک  هداس  راطفا  يرادـقم  کـی  ره  يارب  ددرگیم ، کیلـش  راـطفا  پوت  هک  یماـگنه 
زا هدنام  یقاب  سپـس  دننکیم و  راطفا  ار  شیوخ  هزور  دوخ ، راطفا  هرفـس  رـس  رب  نارگید  توعد  اب  ماگنه  نیا  رد  هک  دنروآیم  دشابیم 

زامن سپـس  دـننارذگیم ، لاونم  نیدـب  ار  تعاس  عبر  کی  راطفا  زا  سپ  دـنهدیم . رارق  نایاونیب  ارقف و  رایتخا  رد  ار  هدـش  دای  ياهاذـغ 
راطفا ماگنه  زین  ار  یناوارف  دادـعت  هتبلا  دـندرگیم . راپـسهر  شیوخ  ياههناخ  يوس  هب  یگمه  هدومن و  ادا  مرح  رد  تعامج  هب  ار  برغم 

. دننکیم تعجارم  مرح  هب  اشع  زامن  ماجنا  يارب  ًاددجم  ماش  ندروخ  زا  سپ  دنربیم و  شیوخ  ياههناخ  هب  نامهیم  ناونع  هب 
ياراد اههورگ  زا  کی  ره  هک  دـنوشیم  میـسقت  هورگ  تصـش  ای  هاجنپ  هب  نارازگ  زامن  ددرگیم ، زاغآ  حـیوارت »  » زامن اشع ، زامن  زا  سپ 

ندناوخ رد  ماما  مادک  هک  نیا  رب  انب  دنهدیم و  رارق  توافتم  ياهلکش  هب  نادعمـش  ود  تعامج  ماما  ره  ربارب  رد  دنـشابیم . ازجم  یماما 
. دنناوخیم ار  حیوارت »  » زامن دوخ ، رظن  دروم  ماما  رس  تشپ  رد  دارفا  زا  کی  ره  دراد ، يرتشیب  تعرس  زامن 

فیرـش هرجح  زا  ار  ياهرقن  ییالط و  ياهنادعمـش  هیلک  ناضمر  هاـم  رد  اریز  ددرگیم . زاـغآ  عمـش  نشج  حـیوارت ، زاـمن  ناـیاپ  زا  سپ 
ماما ره  ربارب  رد  دننکیم و  جراخ 
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417 ص :
ًالومعم ددرگیم . لقتنم  فیرش  هرجح  نورد  هب  ًاددجم  اهناد ، عمـش  یمامت  یهوکـش ، اب  مسارم  یط  نایاپ ، رد  دنهدیم و  رارق  تعامج 

رد دـنیآیم و  مرح  هب  دـناهدش  يوبن  مرح  نارازگتمدـخ  گرزب  يوس  زا  هک  یتوـعد  هب  ناـیعا ، ارما و  زا  یخرب  اـهناد ، عمـش  لاـقتنا  رد 
. ددرگیم رازگرب  لکش  نامه  هب  ًابیرقت  مه  حبص  زامن  دنیامنیم . تکرش  مسارم 

زامن زا  سپ  دوشیم . رازگرب  يوبن  دجـسم  رد  یفنح  يرگید  یعفاش و  تعامج  ماما  تسخن  تعامج ، ماما  ود  هلیـسو  هب  دـیع ، زاـمن  اـما 
هب ار  دیع  زور  دندرگیم و  راپسهر  شیوخ  ياههناخ  يوس  هب  سپس  دنیآیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دقرم  ترایز  هب  یگمه 

. دننارذگیم رورس  نشج و  دید و  زاب  دید و 
رد هژیو  هب  هنیدم و  ياضف  یمامت  ماگنه  نآ  رد  تشاد . رارق  يدام  یبدا و  تفرـشیپ  لامک  رد  ترجه ، زا  دعب  نیتسخن  نرق  هس  رد  هنیدم 

، دندوب قیقعلا » يداو   » رد للجم  ییاهخاک  ابیز و  یقطانم  ياراد  هنیدم  مدرم  و  دوب . اهرازتشک  اهغاب و  زا  هدیشوپ  بونج  قرـش و  لامش ،
نارسمه هب  قلعتم  ًاتدمع  نیمزرـس  نیا  دوب . هویم  هایگ و  لگ و  زا  رپ  زیخ ، لصاح  ینیمزرـس  اراوگ و  ناوارف و  یبآ  ياراد  تشد  نیا  اریز 

هک درب  مان  ار  هثاجثج »  » و هفیلخ » «، » ریصح «، » هباغ «، » مضا «، » ۀباغز  » ناوتیم اجنآ  روهـشم  ياهناکم  زا  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
. دشابیم وا  نادنزرف  ریبز و  نب  هَّللادبع  هب  قلعتم  اهنیمزرس  نیا  مامت 

. درمـشرب ناوتیم  ار  دشابیم  نایولع  هب  قلعتم  هک  خاخ »  » اهیـشیرق و هب  قلعتم  یناوارف  ياهخاک  نآ  رد  هک  تسا  دـسالا » ءارمح   » سپس
: تسا هدورس  نینچ  نیا  صوحا »  » خاخ هرابرد 
ءابق رصق  رصقلاب  فیصمو  خاخ  ۀضورب  لزنم  اهل 

اههناخ نیا  دراد  رارق  اجنآ  رد  شیرق  فارـشا  ياههناخ  هک  تسا  ءادیب »  » و سّرَعُم ،» «، » ءارغ «، » دیرـشلا ۀینث  : » نآ ياهناکم  نیرتروهـشم 
. تسا هتشاد  رارق  دوشیم ، دراو  هکم  زا  هک  یصخش  تسار  تمس  رد  ریع »  » هوک هنماد  رد  رتشیب 

نیمزرـس هریفـض ، هب  هنیدـم  زا  یلیام  راـهچ  رد  هربولا » ةرح   » هگنت رد  نآ  ربارب  رد  دراد و  دوجو  ءاّـمج »  » ماـن هب  یناـکم  رگید  تمـس  رد 
فورعم رصق  هک  میروخیمرب  ریبز » نب  هورع  »
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418 ص :
: دیوگیم هراب  نیا  رد  رعاش  تسا . هتشاد  رارق  اجنآ  رد  دشابیم  وا  مان  هب  هک  وا  روهشم  هاچ  و  قیقع »  » مان هب  وا 

ءام ةورع  رئب  نم  یل  اوقتساو  يورأ  عرد  یف  ّتم  نإ  ینوفنک 
هفیطقوبا تسا . هتـشاد  رارق  اجنآ  رد  صاعلا  نب  دیعـس  خاک  هک  دراد  دوجو  ۀـصرعلا »  » مان هب  یناکم  ءامج ،»  » ربارب رد  خاک ، نیا  نییاپ  رد 

: تسا هدورس  هنوگ  نیا  هراب  نیا  رد 
نوریج باوبأ  نم  بلقلا  یلإ  یهشأ  امهنیب  ءامجلاف  لخنلا  وذ  رصقلا 

. دشابیم اج  رب  اپ  نونک  ات  خاک ، نیا  ياههدنام  یقاب  راثآ  یتح  دوشیم  هتفگ 
هرّونم هنیدم  رد  هورع  دجسم 

زا ياهناـشن  هکلب  ماکحتـسا و  ییاـبیز و  زا  ياهناـشن  نارود  نآ  رد  خاـک  نیا  هدوب و  دیعـس  هیواـعم ، يوس  زا  هنیدـم  یلاو  ماـگنه  نآ  رد 
نآ رد  هک  قشمد -)  ) نوریج ياههزاورد  رب  ار  نآ  رعاش  هک  يروط  هب  تسا . هدمآیم  رامش  هب  يرجه  لوا  نرق  فورعم  ياهناکم 
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419 ص :
. تسا هداد  يرترب  هدمآیم - رامش  هب  نانآ  لالج  تمظع و  هاگیاج  تفالخ و  تختیاپ  ماگنه 

« قیقع يداو   » رد هک  يرگید  روهـشم  ياهخاک  زا  دیآیم . رامـش  هب  لالج  تمظع و  ییابیز و  زا  ياهناشن  نونکا  مه  قشمد  رد  خاک  نیا 
خاک مشاه ، یبأ  خاک  نامیلس ، نب  رفعج  خاک  هریغم ، نب  کلملادبع  نب  دیزی  خاک  یسیع ، نب  دمحم  خاک  مصاع ، خاک  هب  ناوتیم  هدوب ،
خاک هجراخ ، خاک  نافع ، نب  نامثع  نب  رکب  یبا  نب  هَّللادبع  خاک  صاع ، نب  دیعـس  نب  ۀـسبنَع  خاک  نافع ، نب  نامثع  نب  ورمع  نب  ۀـسَبنَع 

. دومن هراشا  مکح ، نب  ناورم  خاک  رماع و  نب  هَّللادبع 
: تسا هدورس  نینچ  رعاش  هراب  نیا  رد  دشابیم . قیقع » يداو   » ینادابآ تمظع و  رب  هاوگ  نونکا  مه  اهخاک ، نیا  ياههدنام  یقاب 

ملع نم  لزانملا  قیقع و  لهأب  مکل  له  نوثحملا  بکرلا  اهّیأ  الأ 
ملع نع  کلاؤس  ینغی  ام  حولت و  اهدهعک  لولطلا  کلت  معن  اولاقف 

. تسا هدوب  نافع  نب  نامثع  دومن ، انب  نامتخاس  هنیدم  رد  هک  یصخش  نیسخن  ًارهاظ 
رد یعیـسو  ياهرازتشک  ياراد  وا  دوب . هتخاس  رعرع  جاس و  بوچ  زا  ار  نآ  ياهرد  دوب و  هدرک  انب  کهآ  گنـس و  اـب  ار  دوخ  هناـخ  يو 

. دیدرگ دروآرب  رانید  رازه  دصکی  رب  غلاب  وا  هتخودنا  شگرم  زا  سپ  هک  دوب  نینح »  » و يرقلا » يداو  »
هناخ صاقو » یبا  نب  دعس  . » دندوب یعیسو  ياههناخ  زیخلصاح و  ياهنیمزرس  اهرازتشک ، ياراد  هنیدم  رد  شنارای  وا ، تفالخ  نارود  رد 

رد ار  شیوـخ  هناـخ  دادـقم » . » دراد رارق  ییاـهنکلاب  ناـمتخاس  يـالاب  دوـب و  ياهدرتـسگ  ياـضف  ياراد  هک  درک  اـنب  قـیقع  رد  ار  دوـخ 
. دیناشوپ چگ  زا  ار  نآ  نورب  نورد و  یمامت  هدرک و  انب  هنیدم - یلیام  دنچ  رد  فرج -» »

لذــب و ناـنآ  اریز  تـشگ ، زاـغآ  تـفرگ  رارق  ناـیوما  تـسد  رد  تفـالخ  رما  هـک  یماـگنه  اـفلخ و  زا  سپ  هنیدــم ، ياـههناخ  تـمظع 
بلج دوخ  يوس  هب  ار  نانآ  هلیـسو  نیدـب  ات  دنتـشاد ، ینازرا  هنیدـم  رد  نیرجاهم ، راصنا و  ناـگرزب  شیرق و  هب  ار  یناوارف  ياهشـشخب 

. دنراد لوغشم  دوخ  هب  ار  اهنآ  لقادح  ای  هدرک و 
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420 ص :
اهخاک و نتخاس  رد  هک  اجنآ  ات  دـنتفر  ورف  ییایند  يداـم و  یگدـنز  رد  ناـنچ  نآ  دـیدرگ و  ناوارف  ناـنآ  تورث  هک  دوب  ماـگنه  نیا  رد 
. دندومن هصالخ  ندیزگ  نکسم  ندیشوپ و  ندروخ و  هافر و  شیاسآ و  رد  اهنت  ار  یگدنز  دندش و  لوغشم  هیما  نیب  زا  يوریپ  هب  اهرصق 

اـهرازتشک و اـهغاب ، دـندومن و  رفح  ارحـص  نآ  رد  ار  یناوارف  ياـههاچ  دـندرک و  اـنب  ار  مکحتـسم  میظع و  ياـهنامتخاس  روظنم  نیدـب 
. دندینادرگ ریزارس  اهنآ  هب  ار  یناوارف  بآ  دندروآ و  دوجو  هب  ار  يرامشیب  ياهناتسلگ 

مراهچ نرق  زاغآ  رد  هک  نیا  ات  تشاد ، همادا  نانچمه  شیاسآ  هافر و  نیا  دمآرد و  زبسرـس  ابیز و  یتشهب  تروص  هب  هنیدم  هک  يروط  هب 
تیعضو درک و  رییغت  نآ  عضو  مک  مک  نآ ، زا  سپ  داهن  شهاک  هب  ور  اهششخب  لذب و  تشگ و  لزلزتم  تسـس و  تفالخ  نیا  ياههیاپ 

. تسسگ مه  زا  نانآ  هافر 
. تسوا نآ  زا  هراومه  ماود  هک  ار  راگدرورپ  دمح  شیاتس و  سپ 

رد ینعی  ماگنه ، نیا  رد  تفرگ . رارق  نایودب  ياهگنج  بارعا و  زات  تخات و  يارب  زا  ینادیم  درازگ و  فعض  هب  ور  هنیدم  نیا ، زا  سپ 
مجنپ نرق  ياههمین  ات  راصح  نیا  دومن ؛ انب  هنیدـم  فارطا  رب  ار  يراصح  هَّلل ،» عئاـط   » ریزو عاجـشوبا ،» هلودـلا  دـضع  ، » يرجه لاس 360 

لصوم و هاشداپ  ریزو  نیدـلا » لامج  . » تخیر ورف  نآ  زا  ییاهتمـسق  راوید  ياههیاپ  یتسـس  رثا  رب  نارود ، نیا  رد  دوب . اج  رب  اـپ  يرجه 
هب يرجه ، تشه  هاجنپ و  دصناپ و  لاس  رد  یگنز ،» نب  نیدـلا  رون   » سپـس دومن . انب  ون  زا  ار  نآ  هنیدـم ، رد  نایناریا  هناخناون  هدـننک  اپرب 

. دوزفا هنیدم  راصح  رب  يرادقم  فیرش ، هرجح  نامتخاس  يانب  دیدجت  ماگنه 
میلس  » ناطلس يرجه و  لاس 881  رد  يابتیاق »  » ناطلس سپس  دومن و  انب  ار  نآ  يرجه  لاس 755  رد  نووالق » نب  حلاص   » کلم سپ  نآ  زا 

. دندومن تمرم  ار  راصح  نآ  يرجه ، لاس 939  رد  ینامثع »
. دوشگ راصح  نیا  رب  ار  يرصملا » باب   » درک و ریمعت  ار  نآ  نایباهو  گنج  زا  سپ  رصم  یلاو  اشاپ » یلع  دمحم  »

هک 40 نانچ  دـیناسر ، رتم  هب 25  ار  نآ  عافترا  درک و  دـیدجت  ار  نآ  ناـمتخاس  يرجه  لاس 1285  رد  زین  ینامثع ) « ) زیزعلادـبع  » ناطلس
فارطا رد  رهش  زا  عافد  يارب  یناب  هدید  جرب 
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421 ص :
. دروآ دوجو  هب  هنیدم 

پوت هحلسا و  زا  ولمم  ياهجرب  اههنزور و  نآ ، فارطا  رد  دوشیم و  هدید  هیربنع »  » هار رد  زونه  هک  تسا  هدنام  یقاب  نونکات  راصح  نیا 
زواجت هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرح  هب  نونک  ات  هک  ینارگید  بارعا و  هلمح  زا  نآ  هلیسو  هب  هک  دراد  رارق  یگنج  تامهم  ریاس  و 

. دیامنیم يریگولج  دننکیم ،
رتشیب نونکا  مه  اریز  دـیآیمن ، نایم  هب  رکذ  نآ  زا  اـجنیا  رد  درادـن و  ینادـنچ  تیمها  هک  تسا  يرگید  یجراـخ  راـصح  ياراد  هنیدـم 
دوجو یعیسو  تشد  هیربنعلا ،» باب   » و يرصملا » باب   » نایم ینعی  هنیدم ، راصح  ود  نایم  هلصاف  رد  تسا . هدیدرگ  مدهنم  نآ  ياهتمسق 

. دنیوگیم هخانم »  » تشد نیدب  هک  دشابیم  رتم  دودح 400  رد  نآ  طسوتم  ضرع  هک  دراد 
، شیوخ ترایز  تدم  رد  دناهدادیم و  لزنم  ناکم  نیا  رد  ار  شیوخ  ياهرتش  نایجاح  بلغا  هک  تسا  تهج  نادب  نآ  يراذـگمان  ّتلع 

. دنکیم قارطا  ناکم  نیا  رد  هنیدم  رد  دوخ  تماقا  تدم  رد  زین  يرصم  لمحم  ناوراک  دننکیم . تماقا  اجنآ  رد 
نابایخ نامه  هک  تسا  هدش  عقاو  یمومع  نابایخ  رانک  رد  ًالومعم  اهنامتخاس  نیا  هک  دراد  رارق  ياهنامتخاس  نوریب ، زا  هخانم »  » نوماریپ
ياراد هیکت  نیا  هک  هتـشاد  رارق  وس  نیا  رد  اهيرـصم  هیکت  دـنیوگیم . يداشر »  » ناـبایخ نادـب  نونکا  مه  دـشابیم و  نهآ  هار  هاگتـسیا 

مظن قبط  هدشیم و  ایهم  ناتسدگنت  ارقف و  يارب  پوس  هنازور  هکم  هیکت  دننامه  نآ  رد  هک  هدوب  رـصم  زا  یمظنم  ياهيرمتـسم  قوقح و 
موحرم ياهانب  زا  ود  نیا  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یتنطلس  نازابرـس  ناگداپ  نابایخ  نیا  رد  نینچمه  دناهدراذگیم . نانآ  رایتخا  رد  یـصاخ 

. دیآیم رامش  هب  يویدخ  نادناخ  گرزب  اشاپ ،» میهاربا  »
باب «، » هبوق باب  «، » هیربنعلا باب  «، » هفوکلا باب  «، » یماشلا باب  «، » يدـیجملا باب  : » زا دـنترابع  هک  دـشابیم  هزاورد  تشه  ياراد  هنیدـم 

« هعمجلا باب   » و یلاوعلا »
دورو هب  زاجم  هک  ار  یهار  اهنت  دوشیم و  هتـسب  ناـنآ  رب  اـههزاورد  نیا  دنـشاب ، اـبو  يراـمیب  هب  هدولآ  ناـیجاح  نیریاز و  هک  یتروص  رد 
هنیدـم زا  جورخ  هب  مزلم  ترایز ، زور  ود  ای  کی  زا  سپ  دارفا  نیا  دوشیم . هدوشگ  نانآ  يارب  هک  دـشابیم  يدـیجملا » باـب   » زا دنتـسه 

ار دوخ  ياههمیخ  رهش  زا  جراخ  رد  یگمه  هاتوک ، تماقا  نیا  رد  یتح  دنتسه و 
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. دنزاسیم اپرب 

. دنشابیم ناما  رد  ریگاو  ياهيرامیب  زا  هنیدم ، نامدرم  هشیمه  تبسانم  نیمه  هب 
هب دورو  دـصق  هک  ناـیجاح  زا  یهورگ  هجیتن  رد  دـنیاشگیم و  ناـیجاح  صوصخم  ار  مرح  ياـهرد  زا  یکی  هراومه  دراوم  هنوگ  نیا  رد 

. دنیامنیم دروخرب  دنراد  ار  مرح  زا  جورخ  دصق  هک  رگید  یهورگ  اب  دنراد  ار  مرح 
رد هک  نانچ  نآ  دندرگیم ؛ كاله  اپ  تسد و  ریز  رد  يدارفا  هاگ  هک  دیآیم  دوجو  هب  تمسق  نیا  رد  ماحدزا  راشف و  نانچ  نآ  نیاربانب 
رد ناـیجاح و  دورو  هژیو  ار  يرد  مرح  گرزب  تسیاـبیم  يدراوـم  نینچ  رد  نیارباـنب  داـتفا . قاـفتا  ياهثداـح  نینچ  يرجه  لاس 1326 

. دنیامنن لمحت  ار  اهتقشم  اهیتخس و  هنوگ  نیا  مدرم  هک  نیا  ات  دهد  صاصتخا  اهنآ  جورخ  يارب  ار  يرگید 
تهج نیمه  هب  نانآ ، جازم  تفاطل  نآ و  مدرم  شمارآ  ياـهتلع  زا  یکی  دـیاش  هک  دوب  یتشادـهب  هزیکاـپ و  ياوه  بآ و  ياراد  هنیدـم 

ناوتیم دنشابیم - یتافص  نینچ  ياراد  مه  ًابلاغ  هک  ددرگ - هفاضا  ترـشاعم  نسح  يوقت و  بدا ، هیحور  نیا  هب  هک  یتروص  رد  دشاب و 
. دنیآیم رامش  هب  برع  ياهنیمزرس  نامدرم  نیرتهب  زا  یقالخا  رظن  زا  رهش  نیا  نامدرم  تفگ :

نآ هلماک  يایاجس  قالخا و  زا  يرایسب  دناهتـسیز و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترواجم  رد  نانآ  اریز  درادن ، یتفگـش  بلطم  نیا 
نامدرم رد  ار  یـصاخ  یگژیو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  میئامن ، لمأت  هک  یتروص  رد  زین  و  تسا . هدیـسر  ثرا  اهنآ  هب  ترـضح ،

نانآ نایم  رد  میدق  زا  وکین ، هنسح و  یقالخا  ياهیگژیو  ًاعطق  نیاربانب  دندومرف ، ترجه  نانآ  رهـش  يوس  هب  هک  دندومن  هظحالم  هنیدم 
هللا یلص  ادخ  لوسر  هک  اجنآ  ات  دیسر . دوخ  لامک  هب  قالخا  هیحور و  نیا  رهـش  نآ  رد  زین  مالـسا  روهظ  زا  سپ  هک  تسا . هتـشاد  دوجو 

اهنیمزرس و رگید  برع و  دالب  رس  ات  رس  رد  مالسا  نید  مچرپ  راشتنا  دوخ و  توعد  راهظا  شیوخ و  تیرومأم  ماجنا  زا  سپ  هلآ  هیلع و 
لابقتـسا ینامز  نآ  ار  گرم  نم  : » دـندومرف عادولا » ۀـجح   » رد اـهبلق ، ناـیم  رد  نآ  مکحتـسم  ذوفن  زا  ناـنیمطا  نآ و  ياـههیاپ  تیوقت 

ماـگ شیوخ  ناینیـشیپ  تنـس  رب  هک  دنتـسه  راـصنا  ناـمه  لـسن  زا  زین  ینونک  ناـمدرم  نیا  نیارباـنب  مشاـب .» راـصنا  ناـیم  رد  هک  منکیم 
. دنرادیمرب
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راصنا

لیـس زا  سپ  هک  هدوب  نمی  رد  برأم ،»  » زاغآ رد  نانآ  نیمزرـس  دنتـسه . دَزَأ »  » هلیبق هشیر  زا  هک  دـندوب  جرزخ »  » و سوا »  » ناـمه راـصنا 
ماگنه نآ  رد  برثی  دناهدومن . رذـگ  برثی »  » زا دـناهدرک و  ترجاهم  اجنآ  زا  یهورگ  هارمه  هب  مالـسا  زا  شیپ  مهدزاود  نرق  رد  مرعلا » »

ار نآ  نینکاس  دندروآیم . يور  اج  نادب  نآ ، رازاب  رد  شورف  دـیرخ و  دـصق  هب  هدـکهد ، نآ  فارطا  نامدرم  هک  دوبن  شیب  ياهدـکهد 
هک دندوب  ییاهراصح  ياراد  دوخ  يارب  اجنآ  رد  نایدوهی  دندادیم . لیکشت  اهنیا  زج  و  عاقنیق » ینب  «، » هظیرق «، » ریضنلا ینب   » زا ینایدوهی 
ریز رد  هک  دـیدرگ  نـیا  رب  رارق  دـندرک و  قارطا  نیمزرـس  نـیا  رد  جرزخ »  » و سوا »  » سپ دـندربیم . هاـنپ  اـج  نادـب  تدـش ، ماـگنه  هـب 

برثی رد  دوهی  ناهاشداپ  زا  یکی  نوطیف »  » نارود هک  نیا  ات  تفای ، همادا  نانچمه  بلطم  نیا  دنیامن . یگدنز  نانآ ، تموکح  ییاورنامرف 
دندرک و زارد  ناسغ »  » ناهاشداپ يوس  هب  کمک  تسد  جرزخ ،»  » و سوا »  » هک دوب  نانچ  نآ  وا  متس  ملظ و  ماگنه  نیا  رد  دیدرگ . زاغآ 
، تفرگ رارق  جرزخ »  » و سوا »  » تسد رد  دـیدرگ و  جراخ  برثی  نایدوهی  تسد  زا  تموکح  نآ  زا  سپ  دنتفاتـش . اهنآ  يرای  هب  زین  نانآ 

يروهشم ياهگنج  هک  نانچ  نآ  دش ، حرطم  نانآ  نایم  یصاخ  تیبصع  دندومن و  کیرـش  ار  دوخ  نانآ  كالما  رد  یتح  هک  يروط  هب 
. درب ماـن  ار  عیقبلا »  » موی و  عـیبرلا »  » موـی بعک ،»  » موـی ریمـس ،»  » موـی ناوـتیم ، هلمج  نآ  زا  هک  داد  خر  ناـنآ  ناـیم  تیلهاـج  ماـیا  رد  زین 
رد « ] هبقع  » رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندمآ ، هکم  هب  یمالسا - توعد  زاغآ  رد  جح - ماجنا  يارب  نانآ  زا  یهورگ  هک  یماگنه 

اهنآ نآرق ، زا  دـنچ  یتایآ  توالت  زا  سپ  دومن و  تاقالم  نانآ  اب  اههلپ ] نییاپ  رد  تسا  تکرح  رد  انم  يوس  هب  هک  یـصخش  پچ  تمس 
. دومن توعد  مالسا  هب  ار 

مه هب  ار  اهنآ  امـش  دوجو  اب  دنوادخ  دیاش  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  ینمـشد  ام  موق  نایم  رد  دنتفگ : دنتفریذپ و  ار  ترـضح  توعد  نانآ 
ام نیب  رد  امش  زا  رتبوبحم  رتزیزع و  یصخش  دندرگ ، عمج  امش  درگرب  یگمه  دوش و  نینچ  نیا  هک  یتروص  رد  دهد و  دنویپ 
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دندرک و تبحص  اجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياهیگژیو  زا  دنتـشگزاب ، هنیدم  هب  نانآ  هک  یماگنه  تشاد . دهاوخن  دوجو 
هب جرزخ ،»  » و سوا »  » زا رفن  هدزاود  دـعب ، لاس  رد  دـیدرگ . رـشتنم  رهـش  نآ  رد  مالـسا  هک  يروط  هب  دـندومن ، توعد  مالـسا  هب  ار  مدرم 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  زین  نانآ  دندومن . تاقالم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  یلوا » هبقع   » رد دندمآ و  هکم  هب  جح  مسوم  ماگنه 
ةدابع  » و نالجع » نب  عفار   » ناگدننک تعیب  نایم  زا  هک  دیدرگ  روهـشم  هبقعلا ) ۀعیب   ) ای یلوا »  » تعیب هب  تعیب  نیمه  هک  دندرک  تعیب  هلآ 

نانآ هارمه  ار  ریمع » نب  بعصم  ، » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنتشگزاب و  هنیدم  هب  هورگ  نیا  سپس  درب . مان  ناوتیم  ار  تماص » نب 
. دهد شزومآ  نانادب  ار  مالسا  تاروتسد  ماکحا و  دنک و  توالت  نآرق  نانآ  يارب  هک  داتسرف  هنیدم  يوس  هب 

هب ربخ  نیا  دندیدرگ . عمج  وا  رود  هب  ناگدنروآ  مالسا  زا  یهورگ  دیسر ، هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هداتسرف  هک  یماگنه 
. دمآ بعصم »  » دزن هلداجم  دصق  هب  دیـسا »  » سپ دیـسر . دندوب ، لهـشا » ینب   » ناگرزب زا  ود  ره  هک  ریـضح » نب  دیـسا   » و ذاعم » نب  دعـس  »

یتشاد هارکا  نآ  زا  هک  هچنآ  ره  نک و  لوبق  دوب  وت  ياضر  دروم  هک  یبلطم  ره  یهدب ؟ شوگ  ینیشنیمن و  ارچ  : » تفگ وا  هب  بعـصم » »
وا يارب  ار  نآرق  زا  یتایآ  هتفگ و  نخس  مالسا  هرابرد  بعصم  تسشن . وا  سلجم  رد  سپ  تسا » هنافصنم  وت  نخس  : » تفگ دیسا  امن .» در 

. دروآ بعـصم  دزن  هب  ار  وا  درک و  تکرح  دعـس »  » يوـس هب  اـجنآ  زا  سپـس  دروآ . مالـسا  و  تسا » وـکین  هچ  : » تـفگ وا  دوـمن . توـالت 
اب دروآ و  مالـسا  زین  دعـس » ، » دومن توـالت  وا  يارب  ار  نآرق  زا  یتاـیآ  درک و  ناـیب  زین  وا  يارب  دوب ، هتفگ  دیـسا  هب  هک  هچنآ  زین  بعـصم 

، نیا زا  سپ  دـندروآ . مالـسا  هب  ور  دـندش ، ناملـسم  زین  نانآ  ترجه  زا  سپ  هک  رفن  دـنچ  يانثتـسا  هب  موق ، یمامت  نانآ ، ندروآ  مالـسا 
يو اب  دنتـسشن و  دوب ، اجنآ  رد  هک  یتخرد  ریز  رد  و  هیبیدح » هبقع   » رد ترـضح ، نآ  اب  هنایفخم  ار  یبش  دندمآ و  هکم  يوس  هب  یهورگ 

يرای ار  ترـضح  هک  دندومن  دـهع  نامیپ  نیا  رد  اهنآ  دـشابیم و   (1) هرجـش » دجـسم   » هب فورعم  نونکا  مه  ناکم  نیا  دـندومن . تعیب 
هب هک  دومرف  رما  شیوخ  باحـصا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ماگنه ، نآ  زا  دیمان . راصنا »  » ار نانآ  ترـضح  سپ  نآ  زا  دنیامن .

هنیدم هب  هک  یصخش  نیتسخن  دنیامن و  ترجاهم  هنیدم 

« مجرتم . » دراد توافت  هنیدم - لها  تاقیم  هرجش - دجسم  اب  دراد و  رارق  هیبیدح  یکیدزن  رد  دجسم  نیا  - 1
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. دوب دسالادبع » نب  ۀملسوبا   » دومن ترجاهم 

رد هدـش ، دای  هام  مهدزاود  زور  رد  دـندرک و  ترجاهم  هنیدـم  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لاس ، نامه  لوالا  عیبر  هاـم  رد 
« مده نب  موثلک   » لزنم رد  ار  يزور  دنچ  ترـضح  دـندش . دراو  ابق »  » هلحم هب  ادـتبا  امنهار ، هلیـسو  هب  دوب و  وا  هارمه  زین  رکبوبا  هک  یلاح 

زامن نیلوا  نیا  دندومن (1) و  توعد  دجـسم  نآ  رد  هعمج  زامن  ییاپرب  هب  ار  مدرم  دـندومن و  اپرب  اجنآ  رد  ار  يدجـسم  دـندرک و  تماقا 
. دندومن داریا  هبطخ  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دوب  مالسا  رد  هعمج 

ندرک کشخ  يارب  يرابنا  ماگنه  نآ  رد  ناکم  نیا  هک  دندیـسر  دجـسم  هاگیاج  هب  هک  یماگنه  دـندرک ، تکرح  هنیدـم  يوس  هب  سپس 
.- دوب هداوناخ  نیا  زا  هَّللادـبع ) ردام   ) ینعی هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  گرزب  رداـم  هک  ياهداوناـخ  دوب - راـجن » ینب   » هب قلعتم  اـمرخ و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  مینکیم » راذگاو  ادخ  هب  ار  نآ  : » دنتفگ نانآ  دیـشورفب ،» نم  هب  ار  ناکم  نیا  : » دـندومرف ترـضح 
هناخ دجسم و  هک  نیا  ات  دندیزگ ، نکسم  يراصنا (2)  بویاوبا  هناخ  رد  ناشیا  دوخ  ددرگ و  اپ  هب  اج  نآ  رد  يدجـسم  هک  دنداد  نامرف 

. دش هتخاس  راصنا  نیرجاهم و  ترضح و  فیرش  تسد  هب  هشیاع ) هناخ   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
زا معا  یلمع  یملع و  تالامک  یمامت  نیرجاهم ، راـصنا و  دـندینارذگ  راـصنا  ناـیم  رد  ار  لاـس  هدزاـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنتخومآ . ناشیا  زا  ار  يرونخس  تحاصف و  لیصا ، تیبرت  هدیمح ، هریس  هتسجرب ، يایازم  هلـضاف ، قالخا 

. تشاد رارق  نانآ  رانک  رد  هراومه  اهیتخس ، اهتدش و  رد  اههنحص ، یمامت  رد  لاس ، دنچ  نیا  یط 
حتف هب  اهنآ  داتفا . نیرجاهم  تسد  رد  تفالخ  درک . تافو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه 

نایم رد  دندرک و  تکرحابق  زا  هعمج  زور  رد  نآ  زا  سپ  تسا . فورعم  ابق  دجـسم  مان  هب  دندرک  انب  ابق  رد  ترـضح  هک  ار  يدجـسم  - 1
هعمج زاـمن  هماـقا  ترـضح  دوب ، هعمج  زور  هک  ماـگنه  نیا  رد  دندیـسر ؛ ملاـس » ینب   » هلیبق تنوکـس  لـحم  يداولا » نطب   » هب هنیدـم ، هار 

« مجرتم . » دشابیم روهشم  هنیدم  رد  دجسم  نیا  زین  نونکا  مه  دیدرگ و  انب  هعمج » دجسم   » هاگیاج نیا  رد  سپ  نآ  زا  دندرک و 
يوس زا  يو  تشذـگرديرجه . لاس 47  دودـح  رد  ینعی  يدـالیم ، لاس 688  هب  هینطنطـسق و  هرـصاحم  ناـمز  رد  يراـصنا  بویاوبا  - 2
هناهد نایاپ  رد  وا ، دهشم  رازم  دجـسم و  نونکا  مه  دوب . هدیدرگ  راید  نآ  یهار  يرکـشل  هارمه  هب  لوبناتـسا  هینطنطـسق  حتف  يارب  هیواعم 

ار وا  هناتـسآ ، نامدرم  دـشابیم و  ناوارف  مارتحا  دروم  هناتـسآ  ناـیدوهی  نایحیـسم و  ناناملـسم ، يوس  زا  دراد و  رارق  نیرز  خاـش  جـیلخ 
. دنمانیم بویا » ناطلس  »
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ًابیرقت هنیدم  رد  زین  نونکا  مه  هک  يروط  هب  دندش ، هدنکارپ  فارطا  یمالـسا  ياهروشک  هب  راصنا  ماگنه  نیا  رد  دنتخادرپ  ییاشگناهج  و 

! دسریم ثرا  وا  هب  تسا  نآ  رب  هک  هچنآ  نیمز و  هک  يراگدرورپ  شیاتس  دروخیمن . مشچ  هب  نانآ  زا  يرثا 
یبوکرـس يارب  مالـسلا ، هیلع  یلع  نینموملا  ریما  ترـضح  هک  نیا  ات  تشاد  رارق  افلخ  تسد  رد  هراومه  هنیدـم  تیـالو  مالـسا  ردـص  رد 

یلاو ناونع  هب  ار  يراـصنا » فینح  نب  لهـس   » درک و تکرح  هفوـک  يوـس  هب  دـندوب (1) ، هدوـمن  جورخ  وا  رب  هک  هـکم  مدرم  زا  یهورگ 
. دیآیم رامش  هب  مالسا  رد  هنیدم  یلاو  نیلوا  هدربمان  هک  درک  بوصنم  شیوخ  يوس  زا  هنیدم 

تفالخ زکرم  عبات  ًامیقتـسم  ود ، نیا  هک  يروط  هب  دـیدرگ ، ادـج  هکم  زا  نآ ، تیالو  تشگ و  رود  هنیدـم  زا  تفـالخ  زکرم  نیا ، زا  سپ 
. دندوب

نیا ات  دندومنیم . باختنا  نادراک  لضف و  اب  دارفا  نایم  زا  ار  نآ  نایلاو  دنتـشاد و  هنیدـم  هکم و  هب  یـصاخ  هجوت  تیانع و  هراومه  افلخ 
فارطا ياهنیمزرس  رب  هیحان ، ره  ناگدناشن  تسد  سپ  نآ  زا  دیدرگ و  رهاظ  نایـسابع  تفالخ  رد  یتسـس  فعـض و  راثآ  ماجنارـس  هک 

رد تلاخد  دندش و  هریچ  هکم  رب  رـضخالا » ینب   » نادناخ يرجه ، موس  نرق  ياههمین  یلاوح  رد  هک  يروط  هب  دندرک ، يزارد  تسد  دوخ 
. دندرک زاغآ  ار  هرونم  هنیدم  روما 

رتعیـسو ار  لالتخا  یمظنیب و  نیا  دنتفای و  تسد  هکم  رب  هطمارق »  » هک نیا  ات  دوب ، نآ  نیا و  تسد  رد  هنیدم  تکرح  هراومه  سپ  نیا  زا 
. دندومن

(2) ینسح » فارشا   » تسد رد  هنیدم  تیالو  دنتفای ، تسد  يرقلا » ما   » رب مراهچ  نرق  همین  رد  ینـسح » فارـشا   » هک یماگنه  نانآ  زا  سپ 
( ینامثع  ) هیلع تلود  يوس  زا  هک  ینامرف  قبط  لاس ، نیا  رد  تفای . همادا  نانچمه  يرجه  لاس 1099  ات  نانآ  طلست  تفرگ و  رارق 

ینعی شیوخ ، نامزماما  هیلع  هرـصب  یکیدزن  رد  ار  ناورهن  ای  لـمج  گـنج  دـندرک و  تکرح  هکم  زا  هیواـعم  کـیرحت  هب  هورگ  نیا  - 1
« مجرتم . » دنتخادنا هار  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

هب ار  نسحلا  ینب  اهنت  یمنوبافیرش ، ندیسر  نارود  هب  زا  سپ  هک  نیا  ات  دندوب ، فارشا  هب  بّقلم  هراومه  نیـسحلا  ینب  نسحلا و  ینب  - 2
ینیـسح ياهدیـس  نوینـسح و  فارـشا  يراذگمان  دعب  هب  نآ  زا  دندومن . يراذگمان  دیـس »  » هب ار  نیـسحلا  ینب  دندرک و  بقلم  فارـشا » »

. دیدرگ لومعم 
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دراد (1). همادا  نانچمه  زین  نونک  ات  هک  دمآرد  زاجح  تیالو  زا  یئزج  هنیدم  دیدرگ ، رداص 

و ریثا » نبا   » خـیرات نیمرحلا ،» ةآرم   » باتک زا  ار  اهنآ  رتشیب  هک  تسا  هنیدـم  نایلاو  مان  دـیراد ، دوخ  يور  شیپ  رد  هک  ار  یلودـج  کنیا 
سپ نایلاو  مان  رکذ  دناهدوب و  ناراگن  خـیرات  نیا  نارود  نایاپ  ات  دارفا  نیا  هک  میاهدرک  هدافتـسا  هنیمز ، نیا  رد  یخیرات  ياهباتک  رگید 

. میروآ تسد  هب  میدشن  قفوم  ار  خیرات  نیا  زا 
( نیمرحلا ةآرم  باتک  زا  هتفرگرب   ) هرونم هنیدم  يارما  لودج 

تمان
يراصنا 26 فینح  نب  لهس 

يراصنا 40 بویاوبا  دیز  نب  دلاخ 
مکح 41 نب  ناورم 
صاع 49 نب  دیعس 

صاع 54 نب  ناورم 
نایفسوبا 57 نب  ۀبتع  نب  دیلو 
صاع 60 نب  دیعس  نب  ورمع 

61 راب ) نیمود   ) هبتع نب  دیلو 
نایفسوبا 62 نب  دمحم  نب  نامثع 

ماوع 63 نب  ریبز  نب  هَّللادبع 
ریبز 65 نب  بعصم 

دوسا 67 نب  رباج 
زیزعلادبع نب  رمع 

نابح نب  نامثع 
ورمع نب  دمحم  نب  رکبوبا 

هَّللادبع 70 نب  ۀحلط 
ورمع 73 نب  قراط 

تمان
یفقث 74 فسوی  نب  جاجح 

نامثع 76 نب  نابا 
لیعامسا 82 نب  ماشه 

كاحض 101 نب  نمحرلادبع 
يرضن 104 دحاولادبع 

یموزخم 106 ماشه  نب  میهاربا 
کلملادبع 114 نب  دلاخ 

ماشه 115 نب  دمحم 
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دمحم 125 نب  فسوی 
زیزعلادبع 127 نب  رمع  نب  زیزعلادبع 
ناورم 130 نب  کلملادبع  نب  دمحم 

یلع 132 نب  دواد 
یثراح 133 نادملادبع  نب  هَّللادیبع  نب  دیزی 

هَّللادیبع 134 نب  دایز 
يرسق 141 هَّللادبع  نب  دلاخ  نب  دمحم 

يرم 144 نامثع  نب  حابر 
یثراح 145 عیبر  نب  هَّللادبع 

«. مجرتم  » دشابیم هدنسیون  هلیسوب  باتک  شراگن  نامز  روظنم  - 1
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428 ص :
تمان

یلع 146 نب  نامیلس  نب  رفعج 
یلع 150 نب  نسح  نب  دیز  نب  نسح 

هَّللادبع 155 نب  یلع  نب  دمصلادبع 
يریثک 160 هَّللادبع  نب  دمحم 

هَّللادبع نب  رفز 
ییحی 166 نب  میهاربا 

یسیع نب  قاحسا 
رمع 169 نب  هَّللادبع  نب  زیزعلادبع  نب  رمع 

هَّللادبع 170 نب  یلع  نب  نامیلس  نب  قاحسا 
حلاص نب  کلملادبع 

هَّللادبع نب  دمحم 
میهاربا 178 نب  دمحم 

دمحم 180 نب  یسوم  نب  یسیع  نب  یسوم 
دمحم نب  میهاربا 

یسیع نب  یلع 
بعصم نب  هَّللادیبع 

هَّللادبع نب  راکب 
یلع نب  دمحم 

يرتخبلاوبأ
هبنم نب  بهو 
ییحی نب  دواد 

هَّللادبع 204 نب  نیسحلا  نب  هَّللادبع 
یلع 209 نب  دمحم  نب  سابعلا  نب  حلاص 
یسوم 221 نب  یسیع  نب  دواد  نب  دمحم 
روصنم 237 نب  رفعج  نب  یسیع  نب  یلع 

یسیع 239 نب  دواد  نب  دمحم  نب  هَّللادبع 
یسوم 243 نب  دمصلادبع 

تمان
هَّللادبع 245 نب  یبنیزلا  نامیلس  نب  دمحم 

249 راب ) نیمود  يارب   ) یسوم نب  دمصلادبع 
یسوم 250 نب  یسیع  نب  لضفلا  نب  رفعج 

www.Ghaemiyeh.comراصنا ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 500زکرم  هحفص 446 

http://www.ghaemiyeh.com


یلیق 333 دمحم  نب  ۀبقع  نب  ملسم 
دمحا نب  ملسم  مساقلاوبا 

رفعج نب  فسوی  نب  دمحم  نب  قاحسا 
ینیسح رهاط  نب  نسح 

ینیسح رهاط  یلعوبا 
مساق نب  دواد  مشاهوبا و  نب  انهم 

ینیسحلا ةرامعوبا 
نیسح نب  دمحا  نب  طیخم  نب  نیسح 
انهم نب  ةرامع  یبا  نب  نیدلا  باهش 

نیسح نب  ینیسحلا  جرعالا  انهم 
ینیسح جرعالا  انهم  نب  نیسح 

ینیسح جرعالا  انهم  نب  هَّللادبعوبا 
انهم 518 نب  مساق  هتیلفوبا 

جرعالا هَّللادبعوبا  نب  مشاه 
مساق نب  زامج 

مشاه 635 نب  ۀحیش 
زامج نب  دنس  وبا 

هحیش نب  فینم 
هحیش نب  لیقم 

ینیسحلا روصنم  نب  شبک 
ینیسحلا روصنم  نب  لیضف 
ینیسحلا روصنم  نب  ۀیطع 

ینیسحلا 783 روصنم  نب  ۀیطع  نب  دمحم 
يزامجلا 388 مساق  نب  ریمع 
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429 ص :
تمان

يزامجلا ریضن  نب  تباث 
يزامجلا ریضن  نب  نالجع 

عزانم نب  زیزع 
ینیسحلا 825 يزامجلا  نسح 

ینیسحلا يزامجلا  ناسیرإ 
روصنم نب  ۀیطع  نب  یلع  نب  عنام 

عنام نب  ناتیو 
يزامجلا 839 عنام  نب  يابتیاق 

تمان
يزامجلا عزانم  نب  زیزع  نب  نامیلس 

( راب نیمود  يارب   ) يزامجلا ناسیا 
يزامجلا نامیلس 

ناسیا نب  ریهز 
ناسیا نب  ریهز  نب  لطیسف 

( راب نیمود  يارب   ) ناسیا نب  ریهز 
ریهز 1099 نب  نیسح 

رصم هب  هنیدم  زا  نایجاح  تشگزاب 

طقف هک  دـشابیم  دـجن »  » هار تسخن  دـندرگیم . جراـخ  رهـش  زا  اـهنآ  قیرط  زا  نارفاـسم  هک  تسا  هار  راـهچ  ياراد  هنیدـم  نوـنکا  مه 
لاس 1277 رد  رصم ، یلاو  اشاپ » دیعس   » موحرم يوس  زا  هک  تسا  هجو »  » هار يرگید  دندرگیم . جراخ  قیرط  نآ  زا  هیحان  نآ  ياهبرع 

رابآ هرونم ،» هنیدم  : » زا دنترابع  هار ، نیا  ياههاگتسیا  دیدرگ . ثادحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگمارآ  زا  شترایز  ماگنه  هب  يرجه ،
هاگتسیا تسا ، مک  رایسب  نآ  رد  بآ  هک  ینیعض »  » هاگتسیا سپس  دراد ، دوجو  یناوارف  ياهغاب  رازتشک و  بآ ، اج  نآ  رد  هک  نامثع (1) 

یماش و لمحم  رد  ییادج  زین  عمجت و  لحم  ناکم  نیا  تسا ، ناوارف  نآ  بآ  هک  يوجـش »  » هاگتـسیا تسا ، نیریـش  نآ  بآ  هک  حـیلم » »
هاگتسیا دوشیم  هدیمان  مسا  نیا  هب  نآ ، بآ  ینیریش  تلع  هب  هک  ولحلا » یبا   » هاگتسیا سپس  تسا ، هدمآیم  رامش  هب  رگیدکی  زا  يرـصم 

، درادن دوجو  بآ  اج  نآ  رد  هک  رطم »  » هاگتـسیا دـشابیم ، اراوگ  نآ  بآ  هک  ریقف »  » هاگتـسیا درادـن  دوجو  بآ  اج  نآ  رد  هک  تاراقف » »
رد بآ  هک  زرح » مأ   » هاگتسیا دشابیم ، اراوگ  بآ  هک  هلثوخ »  » هاگتسیا

« مجرتم . » نامثع ياههاچ  - 1
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تکرح زئوس »  » يوس هب  یکـشخ  ای  ایرد و  هار  زا  هدـکهد ، نیا  زا  سپ  نارفاسم  هک  دـشابیم  هجو  هدـکهد  سپـس  درادـن ، دوجو  اـجنآ 

. دندرکیم
، ياهواج ینمی ، ینادوس ، یبرغم ، یسور ، يرصم ، نایجاح  بلغا  دریگیم و  رارق  هدافتـسا  دروم  رگید  ياههار  زا  رتشیب  هار ، نیا  عبنی : هار 

: ددرگیم میسقت  هبعش  ود  هب  هار  نیا  دنیامنیم ؛ هدافتسا  هار  نیا  زا  اهنیا ، زج  يدنه و 
بارعا دـسریم . اج  نآ  هب  ءارمحلا  زا  سپ  هک  رحبلا » عبنی   » يرگید دـنکیم و  روبع  لـخنلا » عبنی   » هقطنم زا  هک  ءارمح »  » زا شیپ  تسخن 

« رافلا بقن   » زا تسا و  ءارمح »  » زا دـعب  يرگید  هبعـش  دـشابیم . مرن  ياههسام  زا  هدیـشوپ  نآ  نیمز  دنتـسه ؛ هنیهج »  » هلیبق زا  تمـس  نیا 
ود لوط  هب  نآ  ریـسم  نایم  رد  هک  دراد  یهار  دنلب  هوک  ود  نایم  زا  تسا  راوشد  تخـس و  یهار  هک  هاگرذگ  نیا  درذگیم ، یلع ) بقن  )

. دراد دوجو  يروطق  ناتخرد  رتمولیک ،
راهچ زا  هاگرذگ ، نیا  زا  تکرح  ماگنه  زین  نارفاسم  بلغا  دـننکیم و  روبع  نآ  زا  یکی  یکی  نارتش  هک  تسا  کیراب  نانچ  نآ  هار  نیا 
اههوک اریز  تسا  برح » هعلق   » هب فورعم  هدـش  دای  یناتـسهوک  هاگرذـگ  دـننکیم . یط  هداـیپ  ار  ریـسم  دـنیآیم و  نییاـپ  شیوخ  ناـیاپ 

هب هک  دندرگیم  دراو  ییارحـص  هب  نیرفاسم  سپ  نآ  زا  دسریم . رظن  هب  ياهعلق  دننام  هک  دناهتفرگ  رارق  هاگرذـگ  نآ  فارطا  رد  يروط 
. دناهدیزگ نکسم  هدماحا »  » نآ یبرغ  همین  رد  و  مزاوح »  » نآ یقرش  همین  رد  ءارمح »  » زا سپ  هدش ، دای  هار  رد  دراد ؛ هار  رحبلا » عبنی  »

، ار هکم  هنیدـم و  نایم  تفاـسم  رتمولیک  هک 450  یتروص  رد  تسا و  هلـصاف  رتـمولیک   230 عبنی »  » و هرونم » هنیدـم   » نیب تفاسم  نیگناـیم 
نآ هب  ار  هکم  هب  هدج  هلـصاف  رتمولیک  تافرع و 80  هکم و  ناـیم  تشگرب  تفر و  تفاـسم  رتمولیک  هچنانچ 40  زین  مییامن و  هفاضا  نادـب 
نآ یکـشخ  هار  زا  نونکا  مه  یجاح  ره  هک  تسا  ياهلـصاف  تفاسم ، رادقم  نیا  هک  دسریم  رتمولیک  دصتـشه  هب  اهنآ  عومجم  مییازفایب ،
نیا ًابلاغ  دـننک . ترفاسم  ناشروشک  يوس  هب  ات  دـننامیم  یتشک  راـظتنا  رد  دنـسریم ، عبنی »  » هب ناـیجاح  هک  یماـگنه  دـیامنیم . یط  ار 

تقـشم یتخـس و  راچد  تدـم  نیا  رد  دـنربیم و  رـس  هب  راظتنا  رد  اج  نآ  رد  ار  زور  نیدـنچ  يرفاسم  ياـهیتشک  دوبمک  تلع  هب  دارفا ،
ضارما اـهيرامیب و  هب  دارفا  هک  تسا  نآ  یکاروخ  بآ  ندوـبن  یتشادـهب  هژیو  هب  طـیحم و  یگدوـلآ  یتخـس ، تلع  دـندرگیم . ناوارف 

یناوارف
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. دندرگیم راچد 

راک یمظنیب  تلع  هب  نکیل  تسا ؛ هداد  رارق  ناکم  نیا  رد  ندیماشآ ، يارب  ایرد  بآ  هیفصت  ریطقت و  يارب  ار  یهاگتسد  رـصم ، تموکح 
دنمهرهب نآ  زا  دنناوتن  نادنمزاین ، ارقف و  ات  تسا  هدیدرگ  بجوم  لماوع  نیمه  نآ  بآ  زا  هدافتسا  يارب  نتفرگ  هزاجا  موزل  زین  هاگتسد و 

زا يریگتخـس  مه  دـیاش  نکیل  دـشاب ، هدـش  داجیا  ام  ردـق - الاو  تموکح - يوس  زا  تالکـشم  هنوگ  نیا  هک  منکیمن  ناـمگ  دـندرگ و 
. تسا هدروآ  دوجو  هب  ار  یتیعضو  نینچ  نیا  هک  هدش  داجیا  نآ  نارگراک  فرط 

لحم نیدب  ار - يویدخ  تکرـش  هژیو  هب  دوخ - یناریتشک  ياهتکرـش  دوش و  بلطم  نیا  هجوتم  ینامثع ، دـیدج  تلود  هک  یتروص  رد 
. دهاکب لحم  نیا  رد  نایجاح  ياهتقشم  اهیتخس و  زا  دناوتیم  دیامن ، مازعا 

ار هدش  نییعت  ياهزور  دشاب ، زاین  یتشادهب  هنیطنرق  هب  هک  یتروص  رد  اجنآ ، رد  دـندرگیم و  لقتنم  روط »  » هب عبنی »  » زا يرـصم ، نایجاح 
. دننارذگیم هنیطنرق  رد 

دراد رارق  هقیقد  هجرد و 14  ضرع 28  هقیقد و  هجرد و 37  لوط 33  رد  ییایفارغج و  رادم  يور  هک  تسا  عیـسو  روانهپ و  ییاضف  روط » »
عالطا هب  ار  شیوخ  ملاس  تشگزاب  نایجاح  تسپ  اـی  فارگلت )  ) قرب اـب  هطقن ، نیا  زا  دـشابیم . لـیام   125 زئوس ،»  » نآ و نایم  هلـصاف  و 

« روط  » هب روظنم  نیمه  هب  هک  تفرگیم  تروص  دارفا  یخرب  تسد  هب  راـک  نیا  تسپ ، فارگلت و  زا  شیپ  دـنناسریم . دوخ  ياـههداوناخ 
. دنتفرگیم زین  ياهمحزلا  قح  ناشیاههداوناخ  هب  همان  ندیناسر  نانآ و  یتمالس  ربخ  نتفرگ  ربارب  دندوب و  هدمآ  هجو »  » ای

رد دناهداد و  لیکشت  اهیمور  اهیطبق و  ار  نآ  نینکاس  بلغا  دراد و  رارق  زئوس  جیلخ  یقرش  لحاس  رب  هک  تسا  یکچوک  هدکهد  روط » »
. دناهدیزگ نکسم  نایودب  نآ  فارطا 

« یسوم مامح   » نادب تسا و  هدرک  انب  نآ  رب  ینامتخاس  لوا » ياشاپ  سابع   » هک دراد  نایرج  یمرگ  بآ  همشچ  روط ، هدکهد  یکیدزن  رد 
هزادـنا هب  یتفاسم  فورعم - روط » رید   » ات هدـکهد  نیا  زا  دـشابیم . دـیفم  یمـسیتامور  يرامیب  يارب  بآ  نیا  دوشیم : هتفگ  دـنیوگیم .

لبج  » ای تاجانم  هوک  ناکم ، نیا  قرـش  لامـش  رد  دراد . دوجو  یناوارف  هویم  ياهغاب  ناکم  نآ  رد  دراد ؛ هار  رتش ، اب  زور  ود  نامز  تدم 
هک تسا  یلحم  هوک  نیا  تسا  هدش  عقاو  ةاجانملا »
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رگید ياج  رد  ار  لحم  نیا  میرک  نآرق  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  تفگ ؛ نخس  دنوادخ  اب  داتسیا و  نآ  يور  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
روشک يوس  هب  ناکم  نآ  ترایز  زا  دـعب  دـندمآیم و  رید  نیا  هب  سدـقملا » تیب   » زا تعجارم  زا  سپ  سور  ناـیجاح  تسا . هدرک  نییعت 

. دنتفریم شیوخ 
نیدب هک  یناوارف  راخب  دیلوت  ياههاگتسد  تسا و  یتشادهب  هزیکاپ و  رایـسب  یناکم  هک  دراد  دوجو  روط »  » هنیطنرق هدکهد ، نیا  قرـش  رد 

ینامتخاس ياراد  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  راک  نیا  يارب  ياهژیو  ياـهنلاس  نینچمه  دوشیم . هدـید  دـناهداد ، رارق  اـجنآ  رد  روظنم 
. تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  يرامیب  عون  کی  يارب  کی  ره  اهناتسرامیب  هک  هدیدرگ  انب  نآ  رد  مظنم  یناتسرامیب  تسا و  للجم  ابیز و 

کش نودب  دیآیم ؛ رامـش  هب  ناهج  رد  یتشادهب  ياههنیطنرق  نیرتهب  زا  یکی  رـصم ، تلود  تیانع  رظن و  تقد  اب  نونکا  مه  هنیطنرق  نیا 
لیاسو دش و  دـهاوخ  هتـشادرب  نایم  زا  تلود ، تیانع  هجوت و  لذـب  اب  دروخیم ، مشچ  هب  اج  نآ  رد  هک  یتالکـشم  اهدوبمک و  زا  یخرب 

. دروآ دهاوخ  دوجو  هب  نایجاح  يارب  ار  يرتشیب  شیاسآ  هافر و 
يارب هک  يراطق  تسا . هدـش  حاتتفا  ًامـسر  ینامثع ) هیلع /(  تلود  يوس  زا  دـشابیم و  ماش  هب  یهتنم  نهآ  هار  ناـمه  هک  مراـهچ  هار  اـما 
توا قباطم 28  يرجه ، لاس 1326  نابعـش  موس  خیرات  رد  دـندوب  هدـش  راوس  نآ  رد  ناگدـش  توعد  زا  یهورگ  طخ  نیا  حاتتفا  نشج 

. دیدرگ دراو  هرونم  هنیدم  هب  لاس 1908 ،
هدافتـسا هار  نیا  زا  تراـیز ، يارب  هژیو  هب  نایرـصم ، زا  يرایـسب  عـمج  زین  سور و  كرت ، ماـش ، ناـیجاح  زا  يرایـسب  دادـعت  نوـنکا  مـه 

. دننکیم
رتمولیک  1333 افیح ،»  » اـت رتمولیک و  دودـح 1302  رد  ماش ، رد  قشمد  هرونم و  هنیدـم  نایم  تفاسم  هک  دـینادب  تسا  بوخ  عالطا  تهج 

زا اهراطق  طسوتم  روط  هب  دننکیم . یط  تعاس  رد  رتمولیک  یبیرقت 80  نیگنایم  اب  زور و  راهچ  رد  ار  هدش  دای  تفاسم  اهیتشک  دشابیم ؛
. دنیامیپیم تعاس  رد  رتمولیک  دودح 15  رد  یتعرس  اب  ار  هنیدم »  » ات ناعم »  » زا تعاس و  رد  رتمولیک  لداعم 30  یتعرس  اب  ناعم ،»  » هب ماش 

هجرد نگاو  رد  هدیدرگ و  نییعت  هینج  هدراهچ  تشگرب ، تفر و  تروص  هب  هنیدـم ، ات  افیح »  » زا کی  هجرد  نگاو  رد  صخـش  ره  هنیزه 
نیا دشابیم . غلبم  نیا  فصن  هس ،
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. درادن ود  هجرد  عون  اهراطق 

. دشابیم یهاگ  هیکت  ياراد  کی  ره  هک  دوب  مه  زا  ادج  یلدنص  شـش  ياراد  نآ  هپوک  ره  اریز  دوب ، گنت  رایـسب  کی  هجرد  ياهنگاو 
یناوارف تقشم  یتخس و  دنتـسشنیم  قودنـص  يور  اهزور  دننامه  دیاب  هک  اهبش - رد  هژیو  هب  هنیدم - زا  ندش  راوس  ماگنه  هب  نیرفاسم 

تحارتسا هب  اـههپوک  رد  دنتـسناوتیم  زین  اـهبش  تشادیم و  یلدنـص  راـهچ  اـههپوک  هنوگ  نیا  هک  دوب  نآ  رتهب  دـندرکیم . لـمحت  ار 
ندرک شرف  ناکما  اریز  دندادیم ، حیجرت  دوخ  رفس  يارب  ار  الاک  ياهنگاو  هژیو  هب  هس و  هجرد  نیرفاسم ، رتشیب  تهج ، نیدب  دنزادرپب .

دـننک و يرکف  هراـب  نیا  رد  زین  یتـلود  لاـجر  هک  میراد  وزرآ  تشاد . دوـجو  رتـشیب  ناـشیا  يارب  عوـن ، نیا  رد  هپوـک  فـک  ندـیباوخ  و 
ار شیوخ  رفس  یتحار  هب  ینالوط ، رفـس  نیا  رد  نیرفاسم  نآ ، هجیتن  رد  ات  دنروآ  دوجو  هب  کی  هجرد  ياهنگاو  رد  ار  يرتشیب  تاناکما 

. دنناسر ماجنا  هب 
هنیدم قشمد - نهآهار  ياههاگتسیا  لودج 

( ناکم نآ  رد  بآ  دوجو  هاگتسیا /*(  بآ  تیعضو  ایرد ب : حطس  زا  نآ  عافترا  فلا :
فلا ب ج هاگتسیا  مان 

فیرش 0 686* مدق 
هوسک 21 735*
یلعرید 31 700
دجسم 50 620*

بابج 63 643
ببخ 69 624

هجحم 78 601
هرفش 85 599
عرذا 91 587

هلازغلا 106 575 ۀبرخ 
اعرد 123 529*
بیصن 136 586

قرفملا 162 711*
ءارمسلا 185 558 ۀبرخ 
فلا ب ج هاگتسیا  مان 

ءاقرز 203 617*
نامع 222 737*

رصق 234 941
نیول 249 772

هزیج 260 721*
ۀعبض 279 752*
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بیبز 295 782 ناخ 
قاوس 309 758

ۀنارطق 326 783*
لزنم 308 840

ةرفیرف 367 893
اسح 378 822*

شیواردل 397 958* افورج 
هزنع 423 1051
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فلا ب ج هاگتسیا  مان 

نودرجلا 440 1084 يداو 
ناعم 459 1084

جحلا 475 1000 ریدغ 
ۀیدیشلا 487 996 رئب 

ۀبقع 514 1152
لوغلا 520 1125 نطب 
مترلا 530 994 يداو 
محشلا 546 850 لت 

هلمر 555 806
ةرّودم 572 734*

رامع 595 761 تالاح 
جحلا 608 691* تاذ 
سامره 632 747* رئب 

مضه 654 754
بطحم 677 750
كوبت 692 775*

لیتالا 720 844 يداو 
جحلا 744 904 راد 

ۀقبتسم 755 950
رضخا 790 882*
سیمج 782 908

دعسی 805 924 يد 
مظعم 822 981*

ءاعنص 853 1033 مشخ 
فلا ب ج هاگتسیا  مان 

ءارمحلا 880 1103 رادلا 
علطملا 904 1151
هقاطوبا 918 966

مججرم 930 914
حلاص 955 781* نیادم 

الع 980 684*
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عیادب 999 603*
دهشم 1012 670

نارطملا 1034 600 لهس 
درمز 1046 714

دیدجلا 1072 739 رتب 
ةریوط 1090 670
جردم 1116 460
هیده 1133 385

ۀعادج 1155 457*
معنلاوبا 1143 418

رتنع 1189 530* لبطصا 
ریوب 1208 472

فصان 1228 489 راید 
طاوب 1247 531*
ةریصح 1268 540
طیحم 1287 750*

هرونملا 1302 619 هنیدم 
، باهـش لـت  بیریزم ، زا : دـنترابع  نآ  ياههاگتـسیا  هک  ددرگیم  بعـشنم  اـفیح »  » يوـس هب  نهآ - هار  زا  ياهبعـش - اـعرد »  » هاگتـسیا زا 

. ءافیح لامش و  هلوفع ، ناسبی ، عماجم ، رسج  دمح ، خاحص ، هرجش ، نراقم ، بیلک ، يداو  نوزیز ،
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هنیطنرق

. دسرب ددع  لهچ  هب  ًابیرقت  نآ  دادعت  هک  تسا  ءیش  يانعم  هب  دشابیم و   ) Qvaratina يوسنارف ) هشیر  زا  هنیتناراک ، ای  هیتنروک  هملک 
هب برغم  دالب  زا  اپورا و  هب  قرش  يوس  زا  اهيرامیب  زا  يرایسب  هک  دش  هجوتم  هک  یماگنه  ایلاتیا ) زینو /(  يروهمج  دنیوگیم : ناییاپورا 

دراو روشک  نیا  ییایرد  ياهزرم  هب  هک  ار  دوخ  ياـهیتشک  هیلک  تفرگ  میمـصت  يدـالیم  لاس 1348  رد  دنکیم ، تیارـس  اقیرفا  لامش 
رد دندرکیم . یتشادهب  دیدزاب  ار  نارفاسم  یمامت  نانآ  تشامگ و  راک  نیدب  ار  ینارسفا  روظنم  نیدب  دیامن . یتشادهب  یسرزاب  دوشیم ،
«،( هیرازانود يرام  تناس   » ماـن هب  یکچوک  هریزج  رد   ) Lazarette تیرازال ) مان  هب  یتشادـهب ، هنیطنرق  نیتسخن  يدالیم ، لاس 1403 

قرـش زا  هک  ییاهالاک  دارفا و  هنیطنرق ، نیا  رد  دروآ . دوجو  هب  کیتایردآ  ياـیرد  یکیدزن  رد   )، Sainte Marie de Nazareh
. دیدرگیم یتشادهب  لرتنک  دشیم ، دراو  روشک  نیا  هب 

هنارتیدم يایرد  ياهزرم  رد  ییاههنیطنرق  مهدزناپ ، مهدراهچ و  نرق  رد  دندرک و  يوریپ  نآ  زا  زین  ییاپورا  ياهروشک  ریاس  بیترت  نیدب 
تامادقا درک  ثادحا  هنیطنرق  يدالیم  لاس 1526  رد  الیسرم  يدالیم و  لاس 1467  رد  ونژ (1)  اهروشک ، نیا  نایم  رد  دـنروآ ؛ دوجو  هب 

لاس 1656 رد  تفرگ . تروص  يدالیم  لاس 1476  رد  لپان و  هاشداپ   ) Rene هینیر ) هاشداپ  نامز  رد  راب  نیلوا  نوعاط  دض  رب  یتشادهب 
هب ار - ناگدرم  دسج  یتح  هک  اجنآ  ات  دش ، رتدیدش  یتشادـهب  تامادـقا  درک ، ادـیپ  عویـش  ایلاتیا  روشک  رد  نوعاط  هک  یماگنه  يدالیم ،

. دندینازوسیم نفد ، يارب  ییاناوت - مدع  تلع 
نآ زا  يریگولج  يارب  يرتشیب  مامتها  اپورا  دشابیم ،) نولسراب  نآ  زکرم  هک  ایناپسا  رد  یناتـسا   ) اینولوتاک رد  درز  يابو  عویـش  اب  سپس 

ماگنه نآ  رد  هسنارف  داد و  جرخ  هب 

«. مجرتم . » تسا سیئوس  روشک  روظنم  - 1
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436 ص :
هتفرگ رظن  رد  ار  اههنیطنرق  یتشادهب  دراوم  یمامت  نوناق  نیا  دیناسر ؛ بیوصت  هب  يدالیم - لاس 1822  سرام  موس  رد  ار - هنیطنرق  نوناق 

ربماسد 1850 رد 24  سپـس  يدالیم و  لاس 1849  توا  خـیرات 10  رد  زین  يدالیم و  لاس 1847  تسوگا  رد 17  نوناق  نیا  سپـس  دوب .
. دیدرگ رتلماک  یتاریغت ، اب  يدالیم 

یتشادهب نامزاس  ندروآ  دوجو  هب  رکف  رد  گرزب ، حلـصم  نآ  یلع » دمحم  ، » رـصم رد  اما  دمآ . دوجو  هب  هنیطنرق  اپورا  رد  بیترت ، نیدب 
لیکـشت نازاسوراد  رکـشل و  ناهدـنامرف  ار  نآ  ياضعا  داد و  لیکـشت  دروم  نیا  رد  ار  ياهرادا  يدـالیم  لاـس 1820  رد  هک  نیا  اـت  دوب ،

« یمومع تشادـهب  هرادا   » ار نآ  دومن و  هفاضا  هرادا  یلبق  نیناوق  رب  ار  يدـیدج  نیناوق  کـب » تولک   » يدـالیم لاس 1825  رد  دندادیم .
درک و هرادا  نیا  هب  يرتشیب  هجوت  یلع » دـمحم  ، » درک ادـیپ  عویـش  رـصم  رد  اـبو  هک  یماـگنه  يدـالیم  لاس 1831  رد  درک . يراذـگمان 

ياهروشک یمامت  یتراجت  یتشادهب و  لیاسم  هب  بیترت  نیدب  درک و  هفاضا  نادـب  زین  ار  اپورا  ياههنیطنرق  یتشادـهب  نیناوق  تاروتـسد و 
. دومن کمک  هنارتیدم ، يایرد  رانک  رد  عقاو 

نیا هک  دومن  رداص  هنیطنرق  هرابرد  ار  ياهژیو  تاروتسد  دروآ و  مه  درگ  ياهتیمک  رد  ار  اهروشک  ياهلوسنک  یمامت  راک ، نیا  همادا  رد 
دوجو هب  هیردنکسا  لحاس  رانک  رد  یتشادهب ، هنیطنرق  نیلوا  يدالیم ، لاس 1832  رد  دیدرگ و  نالعا  لاس 1831 ، ربتکا  متشه  رد  نامرف 

. دنیوگیم هطیراظا »  » ای هطیرظم »  » نادب هیردنکسا ، نامدرم  نونک  ات  هک  دمآ 
يالاو هشیدنا  یلاع و  تمه  تلع  هب  هک  تشاد  دوجو  کب » رهاط   » مان هب  يوضع  رـصم  تلود  يوس  زا  هدش  دای  سلجم  ياضعا  نایم  رد 
يایرد نینکاس  رس  اترـس  زا  ابو  يرامیب  وا  يوکین  درکلمع  تیریدم و  اب  هک  تشاد  اضعا  ریاس  رد  ییازـس  هب  ریثأت  وا  نانخـس  هراومه  وا ،

ياهرارـصا هب  درک و  لحنم  ار  هدـش  دای  یلوسنک  سلجم  یلع » دـمحم  ، » يدـالیم لاـس 1839  رخاوا  رد  دـیدرگ . نک  هشیر  هقطنم ، نـیا 
ریزو ار ، نآ  سییر  درک و  نآ  نیزگیاج  رصم ، رد  ار  یمومع » تشادهب  هرادا   » سپـس دومنن . یهجوت  هراب ، نیا  رد  ینامثع )  ) هیلع تلود 

رفن شش  و  دمآ ) نایم  هب  وا  زا  يدای  نیا  زا  شیپ  هک   ) کب رهاط  دوب : وضع  تفه  ياراد  هرادا ، نیا  داد . رارق  یتراجت  یمومع و  ياهراک 
یتشادهب ماظن  نیا  لوا ،» ياشاپ  سابع   » نارود رد  دندیدرگ . باختنا  رصم  تلود  يوس  زا  ناناگرزاب و  ناگرزب و  نایعا ، نایم  زا  رگید 
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437 ص :
زا درکن ، یهجوت  نانآ  هتساوخ  هب  هدربمان  نکیل  دندش ، راتساوخ  نیشیپ  ماظن  هب  ار  وا  تشگزاب  اهروشک  دیدرگ و  یتسس  فعـض و  راچد 

هرخالاب هک  نیا  ات  دـهد ، لیکـشت  هنارتیدـم  يایرد  راوج  مه  ياهروشک  زا  یللملا ، نیب  ياهرگنک  هک  دومن  یعـس  هسنارف  تلود  سپ ، نیا 
، ایناپـسا شیرتا ، ایلـسرم ، هسنارف ، ياهروشک  ار  نآ  ياضعا  هک  دـیدرگ  لیکـشت  سیراـپ  رد  ياهرگنک  دیـسر و  هجیتن  هب  اهشـشوک  نیا 

. دندادیم لیکشت  هیکرت  ایناکست و  هیسور ، هینیدرس ، لاغترپ ، نانوی ، ایلاتیا ،
هراـبرد هژیو  هب  هنیطنرق ، ياهریگتخـس  نآ ، قبط  رب  هک  دـیناسر  بیوصت  هب  يدـالیم  لاس 1853  نئوژ  مراـهچ  رد  ار  ینوناـق  هرگنک ، نیا 

روشک نایم  نیا  رد  نکیل  دنشابیمن ، ریگاو  اهيرامیب  رتشیب  هک  دوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ملع  نامز  نآ  رد  اریز  دنک ، ادیپ  شهاک  اهالاک 
. دومنیم یلمع  دوخ  ياههنیطنرق  رد  ار  مزال  تاطایتحا  نانچمه  تخانشن و  تیمسر  هب  ار  داد  رارق  نیا  ناتسلگنا ،

اههرادا نیا  هفیظو  هک  دیدرگ  لیکشت  هیردنکـسا  رد  يرگید  هرادا  و  لوبناتـسا )  ) هناتـسآ رد  تلود ، یتشادهب  هرادا  نوناق ، نیا  هجیتن  رد 
يرامیب و نیا  يریگولج  تهج  ار  مزال  تامادـقا  نآ  همادا  رد  هک  يرامیب  نامرد  يریگـشیپ و  نالعا  يراـمیب ، دوجو  تروص  رد  نـالعا 

. دنناسرب ماجنا  هب  زین  اپورا  هب  نآ  دورو 
اب ندش  هجاوم  تروص  رد  دـننک و  ترفاسم  رود  قرـش  ياهروشک  هب  ایرد  قیرط  زا  هراومه  ناکـشزپ  زا  یخرب  ات  دـیدرگ  ررقم  نینچمه 

. دنناسرب هدش  دای  هرادا  عالطا  هب  ار  نآ  هلصافالب  يرامیب ، هنوگ  ره 
لاس 1857 لیروآ  خیرات 21  رد  دروآ و  دوجو  هب  ار  تشادهب » هرادا   » يدالیم لاس 1854  رد  هدیزرو و  مامتها  هراب  نیا  رد  اشاپ ،» دیعس  »

. دیدرگ روشک  لخاد  یتشادهب  روما  هیلک  رب  تراظن  تیحالص  ياراد  هرادا  نیا  دومن . همیمض  روشک  ترازو  هب  ار  نآ  يدالیم 
رظن نودـب  يدالیم  لاس 1881  اـت  هک  داد  لیکـشت  هنیطنرق )  ) ییاـیرد یتشادـهب  روما  رب  تراـظن  رب  ار  ياهتیمک  هدـش  داـی  هرادا  نینچمه 

، دیدرگ عضو  هراب  نیا  رد  هک  يروتسد  قبط  رب  يدالیم  لاس 1881  نئوژ  موس  رد  هک  نیا  ات  درکیمن ، تلاخد  روما  نیا  رد  رـصم  تلود 
ياهتلود يوس  زا  هک  دوب  یقفاوت  ساسا  رب  ییادج  نیا  دیدرگ . ادج  تشادهب  هرادا  زا  هدش  دای  هتیمک 
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438 ص :
دوب رـصم  رد  نآ  هاگیاج  هک  دیدرگ  يراذگمان  یمومع » یتشادهب  روما   » هرادا هب  نیتسخن  هرادا  سپ ، نیا  زا  دوب و  هدیدرگ  عضو  عفنيذ 
همان نییآ  ًاددجم  نیا  زا  سپ  دوب . هیردنکـسا  رد  نآ  یلـصا  ّرقم  هک  دـش  هدـیمان  يرـصم  ياههنیطنرق  ییایرد و  تشادـهب  هرادا  یمود  و 

ار هدـش  دای  هرادا  فیاظو  لمعلا و  روتـسد  دـیدرگ و  عضو  يدـالیم  لاـس 1893  نئوژ  خـیرات 19  رد  سیراپ ، هرگنک  يوس  زا  يدـیدج 
. دومن رتلماک 

هار زا  بلغا  دارفا ، نیا  اریز  دوبن ، نآ  زا  تشگزاب  ای  هکم و  هب  ناش  رفـس  رد  ناـیجاح  زا  تبظاوم  صوصخم  اـهنت  هدـش  داـی  ياـههنیطنرق 
هب نکیل  دـندیدرگیم ، نانآ  زا  اهيرامیب  اهیگدولآ و  ندودز  بجوم  دوخ ، هار  تفاـسم  لوط  رد  دـندرکیم و  یط  ار  هار  نیا  یکـشخ 

، دنتفر رـصم  يوس  هب  نآ  زا  رارف  يارب  مدرم  تفرگ و  ارف  ار  زاجح  نیمزرـس  رـس  اترـس  يدالیم ، لاس 1858  رد  هک  ییابو )  ) عویـش تلع 
هارمه هک  ینایجاح  اما  درک . ثادـحا  انق »  » و ریـصق »  » هار هنایم  رد  ربنع ،» رئب   » رد ار  ییاـههنیطنرق  راـب  نیلوا  يارب  ریزگاـن و  رـصم ، تلود 

زین دورجع »  » رد دـمآیم و  لمع  هب  يریگولج  نانآ  دورو  زا  زئوس ،»  » هب ندیـسر  ماگنه  هب  دـندرکیم ، ترفاسم  هبقع »  » هار زا  اـهناوراک 
. دندوب هدرک  ثادحا  نانآ  يارب  ياهنیطنرق 

« هجو  » هب روط »  » زا ار  نآ  لحم  هینطنطسق ،»  » هرگنک نکیل  دش ، راکشآ  روط ،»  » رد یتشادهب  هنیطنرق  داجیا  ترورـض  دعب ، هب  نامز  نیا  زا 
دمآ و دوجو  هب  بعلم » سأر   » ای هجو »  » ردهنیطنرق نیاربانب  دندرکیم . روبع  هدکهدنیا  زا  یکـشخ  هار  زا  نایجاح ، بلغا  اریز  داد ، رییغت 
زا هک  یـسوم » نویع   » ای و  روط »  » رد ییایرد  نارفاسم  اـما  دـنتفرگیم . رارق  یتشادـهب  هنیطنرق  رد  هقطنم  ود  نیا  رد  ناـیناوراک ، ناـهارمه 

. دنتفرگیم رارق  یتشادهب  ياههنیطنرق  رد  دندرکیم ، باختناشیوخ  جح  رفس  ماجنايارب  ار  ریسم  نیا  رتشیب  يدالیم ، لاس 1877 
رد هک  يروط  هب  دومن ، ایهم  روط »  » رد یتشادـهب  ياههنیطنرق  هب  تبـسن  ار  شیوخ  تاناکما  یماـمت  رـصم ، تلود  هک  دوب  ماـگنه  نیا  رد 

هدرتسگ و هاگیاج  اـهنت  ناـکم  نیا  سپ ، نیا  زا  داد . رارق  یتشادـهب  شـشوپ  تحت  ار  زکارم  یگمه  لـماک  روط  هب  يدـالیم ، لاس 1893 
نیا نانچمه  زین  نونک  ات  دـمآیم و  باـسح  هب  دـندرکیم ، روبع  رـصم  زا  هک  یناـیجاح  رگید  يرـصم و  ناـیجاح  هنیطنرق  يارب  یلماـک ،

. دریذپیم تروص  یتاحالصا  اج  نآ  رد  زور  هب  زور  تسا و  هدنام  یقاب  هنیطنرق  هاگیاج 
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439 ص :

رصم هب  هنیدم  زا  ویدخ  تشگزاب 

زاغآ كوبت »  » يوس هب  هرونم » هنیدم   » زا ار  شیوخ  رفـس  ویدخ  ات  دوب  هدـیدرگ  ررقم  يدالیم ، لاس 1910  نئوژ   15 هبنش ، زور  هاگپ  رد 
دروآ اج  هب  ار  عادو  ترایز  فیرش ، هرجح  رد  تمدخ  ماجنا  حبص و  زامن  يادا  زا  سپ  درک و  تکرح  فیرش  مرح  يوس  هب  ادتبا  دیامن ؛
همدقم رد  هک  یشترا  یتنطلس و  نیرومأم  فارشا و  نایعا و  هلیسو  هب  هاگتسیا  ياج  ياج  یمامت  درک . تکرح  هاگتسیا  يوس  هب  سپـس  و 

رپ هرونم ، هنیدم  رادناتـسا  اشاپ » اضر   » بانج مرح و  ریدم  فیرـش ، مرح  راد  هنازخ  یـضاق ، یتفم ، فارـشا ، گرزب  املع ، تارـضح  نانآ 
شیوخ تماقا  تدم  رد  نانآ ، ییاریذپ  يزاوننامهم و  زا  هک  یلاح  رد  داد و  تسد  هدـش  دای  دارفا  کیاکی  اب  ادـتبا  اجنآ ، رد  دوب . هدـش 

يرادناتسا رادباسح  بانج  شترضح  هارمه  هب  تفرگ و  رارق  شیوخ  یصاصتخا  نگاو  رد  دومن ، يرازگساپس  رکـشت و  هرونم ، هنیدم  رد 
. دـنتفرگ رارق  دوب - هدـیدرگ  نییعت  نیمزرـس  نیا  رد  هدربمان  تماقا  تدـم  رد  زاجح  تلود  يوس  زا  هک  ناشیا - هژیو  رادـنامهم  باـنج  و 
. دمآرد تکرح  هب  كوبت »  » يوس هب  نارضاح  ویرغ  کیزوم و  يادص  اههناخپوت ، ياهپوت  کیلش  نایم  رد  باتفآ و  عولط  زا  سپ  راطق 

تلع هب  هک  اهیبرغم  اهكرت و  اـهیماش ، نایرـصم ، زا  هداوناـخ  هاـجنپ  هب  کـیدزن  هارمه  ناـشیا ، ناـهارمه  راـطق  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا 
زا ویدـخ  هژیو  راطق  تکرح  زا  شیپ  تعاس  ود  ویدـخ ، رـضحم  زا  ناشیا  تساوخرد  هب  انب  دنتـشادن و  تکرح  تردـق  رقف ، یتسدـگنت و 

هلصاف رد  هک   (1) حلاص » نیادـم   » سپـس و  الع »  » هاگتـسیا زا  بش  ياههمین  رد  راطق  دـندوب . هدـمآرد  تکرح  هب  مه  اهنآ  هرونم ، هنیدـم 
. دومن روبع  دوب ، نآ  يرتمولیک  جنپ  تسیب و 

زا هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  حـلاص  ترـضح  هب  بوسنم  دوب ،] میج  نوکـس  ءاح و  رـسک  هب   ] رجِح مان  هب  هک  حـلاص  نیادـم  - 1
اهبرع زا  یموق  دومث  دناهدرکیم . یگدنز  برثی  فرط  رد  هقطنم و  نیا  رد  موق ، نیا  دـش . هداتـسرف  دومث  موق  يوس  هب  راگدرورپ  يوس 

اج نآ  زا  مرع ،»  » لیـس زا  سپ  ناـیدومث  تسا . هدوب  نمی  زا  ناـنآ  بسن  لـصا و  هشیر و  ناراـگن ، خـیرات  زا  یخرب  هتفگ  هب  اـنب  هک  هدوـب 
هدوب داع  موق  ياههناخ  یکیدزن  رد  تومرـضح ، رد  نانآ  ياههناخ  دندروآ . يور  برع ، هریزج  هبـش  لامـش  يوس  هب  دـندومن و  ترجه 
نخـس ماگنه  هب  يزیرقم » . » دـننادیم هتفگ  نیا  رب  هاوگ  تسا ، هدـنام  یقاب  يریمح )  ) دنـسم طخ  اـب  ـالع »  » رد هک  ار  يراـثآ  ناـنآ  تسا .

: مییامنیم وگزاب  امش  يارب  اج  نیا  رد  هدرشف  تروص  هب  هک  هدومن  رکذ  ار  یبلاطم  هلیأ »  » هرابرد
زا دناهدومن ، نمی  رد  دوخ  ناگیاسمه  نیرواجم و  رب  دومث  موق  هک  یمتـس  ملظ و  تلع  هب  ات  داد  نامرف  گرزب ،» أبـس  نبا   » ریمح گرزب  »
لد رد  دنتفاکش و  ار  اهگنس  اجنآ  رد  دندمآ و  دجن ) فارطا  رد  « ) لاصآلا تاذ   » يوس هب  هلیأ »  » زا نانآ  نآ  زا  سپ  دنیامن . جارخا  اجنآ 

. دندروآ دوجو  هب  مکحتسم  نکسم  دوخ  يارب  اههوک 
لیـسگ نانآ  يوس  هب  ار ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  حلاص  راگدرورپ ، ماگنهنیا  رد  دـندومن . نایغطو  تفرگ  ار  نانآ  رورغو  ربک  سپس 

ترضحنآ دروآدیدپ . اجنآرد  ياهرخـص  زا  ار  ياهقان  هک  دندومن  تساوخرد  وا  زا  دندرک و  بیذکت  ار  حلاص  ترـضح  موقنیا ، دومن .
. دندیرب رس  ار  هقان  نانآ  نکیل  درک ، یلمعار  نانآهتساوخ  راگدرورپ ، نامرفهب 

. دومن كاله  ناشراید  رد  ار  نانآ  ياهحیص  اب  راگدرورپ  ماگنه ، نیا  رد 
نرق رد  ياهدرتسگ  تموکح  ياراد  دناهدرک و  ترجه  هرطب »  » رهش هب  قارع  زا  هک  دناهدوب  لامش  قیلامع »  » زا نایدومث » : » دناهتفگ یخرب 

رب هاوگ  دناهتفای ، اههوک  فاکش  رد  هک  ار  دمآیم - رامـش  هب  اهیطبن »  » طخ هک  یمارآ -»  » طخ راثآ  نانآ  دناهدوب . دالیم  زا  شیپ  مراهچ 
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. دننادیم هتفگ  نیا 
هب ور  نانآ  تردـق  تلود و  هک  نآ  زا  سپ  هکلب  دناهتـشونن ، ار  طوطخ  نیا  نایدومث »  » هک دـنراد  هدـیقع  ناراگن ، خـیرات  زا  رگید  یخرب 
نآ زا  عبات ، رب  عوبتم  نابز  هبلغ  مکح  هب  دـندمآرد و  دـالیم  زا  شیپ  لوا  اـی  مود  نرق  رد  اـهیطبن »  » تردـق عباـت  داـهن ، فعـض  یتسس و 
رد سمتوحت ،»  » هاشداپ يوس  زا  هک  دناهتـشاد  برع  ياهتیعر  زا  ياهشیر  نانآ  هک  مدـقتعم  بناـج  نیا  تسا . هدـنام  راـگدای  هب  نارود 

َنیِذَّلا َدوُمَثَو  دیامرفیم : دنوادخ  دنتخومآ . نایرـصم ، زا  ار  اههرخـص  اههوک و  ندیـشارت  نانآ  دـندش . هدـنار  دالیم ، زا  شیپ  لاس 2050 
« هنیدـم  » و رجح »  » نایم رد  ياهقطنم  يوس  هب  نانآ  دندیـشارت . ارحـص  رد  ار  اههرخـص  هک  ینایدومث  ینعی  ( 9 رجف ،  ) ِداَْولِاب َرْخَّصلا  اُوباَـج 

هللا یلـص  ربمایپ  حلاص » ، » راگدرورپ سپ  نآ  زا  دندروآ . دوجو  هب  دنمتردق  یتلود  اج  نآ  رد  سپـس  دندیزگ ، تماقا  اج  نآ  رد  هدـمآ و 
: دیامرفیم فارعا  هروس  رد  هراب  نیا  رد  هک  يروط  هب  تخاس ، هناور  نانآ  يوس  هب  ار  هلآ  هیلع و 

ِیف ْلُکَْأت  اَهوُرَذَف  ًۀَیآ  ْمَُکل  ِهَّللا  ُۀَقاَن  ِهِذَه  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَنَِّیب  ْمُْکتَءاَج  ْدَـق  ُهُْریَغ  ٍَهلِإ  ْنِم  ْمَُکلاَم  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَق  اَی  َلاَق  ًاِحلاَص  ْمُهاَخَأ  َدوُمَث  َیلِإَو 
اَِهلوُهُـس ْنِم  َنوُذِـخَّتَت  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُکَأََّوبَو  ٍداَع  ِدـَْعب  ْنِم  َءاَفَلُخ  ْمُکَلَعَج  ْذِإ  اوُرُکْذاَو  ٌمِیلَأ * ٌباَذَـع  ْمُکَذُـخْأَیَف  ٍءوُِسب  اَـهوُّسَمَت  اـَلَو  ِهَّللا  ِضْرَأ 

ْنَِمل اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَِّلل  ِهِمْوَق  ْنِم  اوُرَبْکَتْـسا  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا  َلاَق  َنیِدِـسْفُم * ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  َالَو  ِهَّللا  َءَالآ  اوُرُکْذاَف  ًاتُوُیب  َلاَبِْجلا  َنُوتِْحنَتَو  ًاروُُصق 
اوُرَقَعَف َنوُِرفاَک * ِِهب  ُْمتنَمآ  يِذَّلِاب  اَّنِإ  اوُرَبْکَتْـسا  َنیِذَّلا  َلاَق  َنُونِمُْؤم * ِِهب  َلِسْرُأ  اَِـمب  اَّنِإ  اُولاَـق  ِهِّبَر  ْنِم  ٌلَـسُْرم  ًاـِحلاَص  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  ْمُْهنِم  َنَمآ 

، فارعا  ) َنیِِمثاَج ْمِهِراَد  ِیف  اوُحَبْـصَأَف  ُۀَفْجَّرلا  ْمُْهتَذَخَأَف  َنِیلَـسْرُْملا * ْنِم  َتنُک  ْنِإ  اَنُدِعَت  اَِمب  اَِنْتئا  ُِحلاَص  اَی  اُولاَقَو  ْمِهِّبَر  ِْرمَأ  ْنَع  اْوَتَعَو  َۀَقاَّنلا 
(78 - 73

« ءارف  » َۀَفْجَّرلا ُمُْهتَذَخَأ  هیآ  ریسفت  رد  و  تسا . هدوب  يرقلا » يداو   » بونج ات  رجح »  » زا دومث  راید  هک : تسا  هدمآ  یناعملا  حور  ریسفت  رد 
نانآ رب  ياهحیـص   » هک دناهتفگ  هراب  نیا  رد  يدس »  » و دهاجم »  » تسا و هدمآ  دیدپ  هقطنم  نآ  رد  دیدش  ياهلزلز  هک  دـناهتفگ  جاجز »  » و

. دناهدیدرگ راچد  هحیص ، هب  الاب  زا  هلزلز و  هب  ریز  زا  هک  هک  تسا  نیا  لوق ، ود  نایم  عمج  تسا .» هدیدرگ  لزان 
يارب تربعناونع ، هب  ار  دومث  موق  ناتساد  بیعش » . » تسا هدوب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  نامز  زا  شیپ  دومث ،»  » هثداح تروص  ره  رد 

: تسا هدومرف  نینچ  نیادوههروسردار  ناتسادنیادنوادخ  تساهدرکنایب : شیوخموق 
(89 دوه ، . ) ٍِحلاَص َمْوَق  َْوأ  ٍدوُه  َمْوَق  َْوأ  ٍحُون  َمْوَق  َباَصَأ  اَم  ُْلثِم  ْمُکَبیُِصی  ْنَأ  ِیقاَقِش  ْمُکَّنَمِرْجَیَال  ِمْوَق  اَیَو 

ماگنه هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا . هدوب  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  رـصاعم  نامز و  مه  بیعـش »  » هک تسا  رکذت  هب  مزال 
عنم اـجنآ  ياـهبآ  زا  ندیـشون  دومث و  نیمزرـس  هب  دورو  زا  ار  دوخ  موـق  درک و  روـبع  رْجِح »  » زا يرجه ، مهن  لاـس  رد  كوـبت ، گـنج 

. دندومرف
نیا شهوکن  دروم  رد  هک  ياهغلابم  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  نامرف  یبدا  هبنج  تسخن  منیبیم : ساسا  ود  رب  ار  ترـضح  نامرف  بناـج  نیا 

ياهراغ اریز  دشابیم ، هقطنم  نآ  ندوب  یتشادهب  ریغ  هلأسم  يرگید  هتـشاد و  دوجو  دـنوادخ  هداتـسرف  اب  نانآ  تفلاخم  رگنایـصع و  موق 
، نآ بآ  اوه و  کش  نودـب  هک  دـیآیم  رامـش  هب  نانآ  هربقم  عقاو  رد  هدـنام و  یقاب  ناـنچمه  ینـالوط ، سب  یناـمز  زا  موق ، نیا  هکورتم 

. تسا هدوب  هدولآ 
یتارابع رتشیب  هک  تسا  هدوب  یمارآ »  » طخ هب  بلغا  دـناهرک ، هدـهاشم  زین  نارگید  هدـمآ و  تسد  هب  ناـنآ  زا  هک  ییاـهراگن  شقن و  اـما 
همجرت اجنیا  رد  تسا . هدـشیم  هتـشون  نونک  ات  روبق  زا  يرایـسب  يور  اهتیلم  يوس  زا  تداـع  تروص  هب  هدـمآیم و  رامـش  هب  یبهذـم 

: میناسریم امش  رظن  هب  تسا ، هدرک  هیهت  دوخ  ربق  يور  يارب  لیهک » نب  ذئاع   » مان هب  یصخش  هک  ار  ياهتشون  زا  یشخب 
زا ياهتـشون  هک  یـسک  يارب  وا و  زا  سپ  دارفا  نادـنزرف و  و  هدـید ، كرادـت  دوخ  يارب  لـیهک ،» نب  ذـئاع   » يوس زا  هک  تسا  يربق  نیا  »
رد دننک  نفد  نآ  رد  ار  يو  هک  هداد  هزاجا  يو  هب  تسوا و  یصو  هک  يرگید  یصخش  ره  هب  ای  وا و  هب  هتشون ، نآ  رد  دراد و  ذئاع  تسد 

و يرشلاوذ »  » يوس زا  هتسیزیم  دالیم  زا  سپ  لاس 18  یلاوح  رد  هک  دوخ  بعش  رادتسود  اهیطبن ، هاشداپ  ثراح ، مهن ، لاس  لیروآ  هام 
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، دـهدب هزاجا  ار  نآ  اـی  دـیامن و  هیدـه  اـی  هدرک و  نهر  هدـیرخ ، هتخورف ، ار  ربق  نیا  یـسک  رگا  هک  تسا  هدـیدرگ  نعل  سیق »  » و ةاـنم » »
ربق و نیا  دـنیامن . نفد  نآ  رد  دـمآ ، نیا  زا  شیپ  اهنآ  ماـن  هک  ار  يرگید  صخـش  اـی  ار و  يرگید  تسا  هتـشون  نآ  يور  رب  هک  ناـنچمه 

«. دشابیم زور  نیسپاو  ات  سدقم ، یمرح  اهیمالس  اهیطبن و  تاسدقم  قبط  رب  هدش ، هتشون  نآ  يور  رب  هک  هچنآ 
: تسا هدمآ  هنوگ  نیا  نادیز ، یجروج  لضاف ، خروم  ام ، تسود  هتشون  مالسالا » لبق  برعلا  خیرات   » باتک لوا  ءزج  زا  هحفص 81  رد 

«، سیق «، » ةانم «، » يرـشبلاوذ  » نانآ ياـهههلا  هک  ناـیطبن  یتسرپ  تب  يوس  هب  دـنداد و  رییغت  ار  شیوخ  بهذـم  موق  نیا  هک  دوب  اـجنیا  زا  »
«. تخومآ نانآ  زا  ار  یتسرپ  تب  برع  سپ  نآ  زا  دندروآ و  يور  دوب ، اهنیا  زج  و  تال » «، » لبه »

، اهگنـس زا  هدـنام  یقاب  راـثآ  ییاسانـش  يارب  هدربماـن  اریز  درک ، خـیرات  ملع  هب  یتمدـخ  هدومن و  شـشوک  یعـس و  هراـب  نیا  رد  ویدـخ 
ياهسکع اب  هدربمان  هک  داتسرف  نیمزرس  نیا  يوس  هب  تسا ، رصم  نکاس  نونکا  مه  هک  ار  یسیوس  نیقرشتسم  زا  یکی  سیه »  » روسفورپ

. تشگزاب یمیدق ، راثآ  نیا  نانزهار ، نادزد و  تسد  زا  هدنام  یقاب  راثآ  زا  یمهم  نادنچ  هن 
، مدـیدرگ هاگآ  هک  ناـنچمه  دراد . دوجو  لوبناتـسا )  ) هناتـسآ نلرب و  سیراـپ ، ندـنل ، ياـههزوم  رد  موق  نیا  زا  یناوارف  راـثآ  نونکا  مه 

هزوم هب  قلعتم  هک  تسا  لاس  ود  زا  شیب  راثآ ، نیا  هک  دراد  رارق  افیح »  » رهـش رد  ظوفحم ، ياهقودنـص  رد  راـثآ  نیا  زا  یناوارف  رادـقم 
يور نونکا  مه  هک  یهورگ  تسیابیم  تروص  ره  رد  ددرگیمن . لاسرا  اـج  نادـب  اهقودنـص  نیا  ارچ  منادیمن  نکیل  هدوب ، هینطنطـسق 
ماوقا نیا  میناوتب  نآ  هلیـسو  هب  هک  دنهد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  هدـمآ  تسد  هب  تاعالطا  دـننکیم ، قیقحت  نایدومث »  » و نایطبن »  » راثآ

. مینک ییاسانش  رتهب  ار 
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440 ص :
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441 ص :
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442 ص :
. دیدرگ دراو  هنیطنرق  نورد  هب  هژیو  راطق  دیسر ، كوبت  هنیطنرق  یکیدزن  هب  هبنشکی ،)  ) دعب زور  رهظ  زا  هس  تعاس  یلاوح  رد  ویدخ 

دراو دوب ، هدیدرگ  اپرب  هنیطنرق  رانک  رد  ناشیا  يارب  روظنم  نیدـب  هک  ییاههدرپارـس  رد  دـندیدرگ و  جراخ  راطق  زا  وا  ناهارمه  ویدـخ و 
رد درک و  يرپس  هنیطنرق  رد  ار  زور  جنپ  تدم  ویدخ  دنتشاد . روضح  یصوصخ  راطق  رد  ناشیا  ناهارمه  هدلاو و  ترضح  الاو  اما  دندش ،

. دوب دمآ  تفر و  رد  راطق ، نگاو  ناشیا و  هژیو  همیخ  نایم  انثا  نیا 
. دیسریم رفص  ریز  هجرد  هب 5  اهبش  رد  رفـص و  يالاب  دارگیتناس ، هجرد  اهزور 15  هک  يروط  هب  دوب ، درس  رایـسب  اوه  اهزور  نآ  رد 

هاـگ هک  دوـب  دـیدش  ناـنچ  نآ  داـب  نیا  دـنامیمن . تباـث  دوـخ  ياـج  رد  اـههمیخ  هک  تشاد ، ندـیزو  داـب  ناـنچ  نآ  مود  لوا و  زور  رد 
اب دـنداتفایم و  هار  هب  اـههمیخ  لاـبند  هب  نآ  ناـبحاص  تروـص  نیا  رد  هک  دربیم  اوـه  هب  دادیم و  تکرح  اـج  زا  ار  هـنیطنرق  ياـههمیخ 

گنج اب  لاح  نیا  رد  دارفا  دندینادرگیم . زاب  دوخ  هیلوا  هاگیاج  هب  ار  نآ  سپس  دندیشکیم و  ار  نآ  ياهبانط  صاخ ، یتلاح  یتخس و 
داب و اب 
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443 ص :
زا اهمیس  زا  ياهکبش  هلیسو  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  دوب  نلاس  هدزاود  ياراد  هنیطنرق  نیا  دندرکیم . بصن  ار  رداچ  ًاددجم  هاکناج ، یتقـشم 
هار طخ  اهنآ ، هنایم  زا  هک  دوب  رگید  نلاس  شـش  ربارب  رد  نلاس  شـش  هک  دوب  هتفرگ  رارق  ياهنوگ  هب  اهنلاس  نیا  دوب . هدـیدرگ  ادـج  مه 

ییانب اهنت  دوشیمن  هدـید  اهنآ  رد  ینامتخاس  هنوگ  چـیه  دوب و  رتم  نآ 75  ضرع  رتم و  دـص  کی  نلاـس  ره  لوط  دوب  هدرک  روبع  نهآ 
دندش لقتنم  شخب  نیا  هب  نارازگتمدخ ، رادساپ و  نازابرس  تسا و  راخب  هژیو  نامتخاس  نیا  هک  دوب  لوا  نلاس  رانک  رد  تشاد  دوجو  هک 

هداتـسیا لاـح  رد  امرـس  تلع  هب  دـندوب و  ناـیرع  تخل و  یگمه  هـک  یلاـح  رد  دـنداد  رارق  راـخب  نـیا  ضرعم  رد  ار  ناـنآ  ياـهسابل  و 
دنناوتب مارحلا ، هَّللا  تیب  نیریاز  یمامت  ات  دیامن ، هنیطنرق (1)  نیا  هب  يرتشیب  هجوت  تسیابیم  ام ، دنلبرـس  تلود  کش  نودب  دندیزرلیم .

. دننارذگب شخب  نیا  رد  ار  مایا  نیا  یتحار  شیاسآ و  لامک  اب 
نیـشناج کـبافو ،»  » هارمه هب  هقطنم  نـیا  ناـگرزب  زا  یخرب  دـندینارذگیم ، ار  دوـخ  یتشادـهب  هـنیطنرق  ياـهزور  ویدـخ  هـک  یلاـح  رد 
تاررقم ربانب  نکیل  دـندمآ ، هنیطنرق  هب  مارتحا ، يادا  مالـس و  ضرع  يارب  يرادناتـسا ، هژیو  یـشنم  داوف » کب  یلع   » و ناعم »  » یهدـنامرف

حبص رد  هدش  نییعت  نامز  هک  نیا  ات  دندنام ، یقاب  وا  تفایـض  هب  هنیطنرق  هرادا  رد  یگمه  ریزگان  تفریذپن و  ار  نانآ  ویدخ  هنیطنرق  نوناق 
لیان ناشیا  یـسوبتسد  هب  دـندیدرگ و  بایفرـش  يو  روضح  هب  ویدـخ ، هدرپارـس  رد  نانامهیم  سپ  دیـسر . نایاپ  هب  نئوژ   21 هعمج ، زور 

. دندیدرگ
زا زاـغآ  رد  دـمآ . رد  تکرح  هب  زور  نآ  رهظ  زا  دـعب  ود  تعاـس  رد  ویدـخ  راـطق  دـش و  نشور  راـطق  ویتوموکل  هک  دوب  ماـگنه  نیا  رد 

عقاو ماـش  هار  رتمولیک 693  رد  هنیطنرق  لامـش  يرتم  رازه  هلـصاف  رد  دوب ، کـچوک  رایـسب  هک  هاگتـسیا  نیا  دنتـشذگ . كوبت »  » هاگتـسیا
نیا ینایم  ياهيدنلب  يور  رب  هدـکهد ، نیا  ياههناخ  تشاد . هلـصاف  رتم  دصیـس  دودـح  رد  كوبت »  » رهـش ات  هاگتـسیا  نیا  دوب . هدـیدرگ 

اهناتسلخن و هلیسو  هب  اهنآ  فارطا  هک  تشاد  رارق  ارحص 

زا شیپ  ار  شیوخ  یتشادـهبهنیطنرق  هک  دـنروبجم  رـصم  یلاها  اما  هتـشاد  صاصتخا  ماش  هیکرت و  نامدرم  هب  اهنت  نونکات  هنیطنرق  نیا  - 1
يارب نآ  زا  یمومع  هدافتسا  و  كوبت »  » هنیطنرق رابتعا  هرابرد  یمـسر  ياهوگتفگ  نونک  ات  دننارذگب و  روط »  » رد رـصم  ياهزرم  هب  دورو 

. تسا هدیدرگن  رداص  یصاخ  روتسد  هراب  نیا  رد  زونه  نکیل  تسا ، هدیدرگ  ماجنا  اهرابت  رگید  نایرصم و 

رصم هب  هنیدم  زا  ویدخ  www.Ghaemiyeh.comتشگزاب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 500زکرم  هحفص 466 

http://www.ghaemiyeh.com


444 ص :
. دوب هدیدرگ  انب  گنس ، هولق  زا  رگید  یخرب  ین و  ياهبوچ  هلیـسو  هب  هدش  دای  ياههناخ  زا  یـضعب  دوب . هدش  هدیـشوپ  اهرازتشک  یخرب 
نورد و دوب ، هدیدرگ  انب  ین  زا  هک  ییاههناخ  دوب . هدش  هدیـشوپ  کهآ  هلیـسو  هب  نورب  زا  هک  مدـید  اهنآ  نایم  رد  ار  هناخ  ود  بناج  نیا 

. دوب هدیدرگ  هتشغآ  کهآ  لگ و  زا  يریمخ  هلیسو  هب  اهنآ  نورب 
. تسا هدیدرگ  انب  تمس ، نیا  زا  جورخ  ماگنه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زامن  هاگیاج  رب  هک  دشابیم  يدجسم  ياراد  ناکم  نیا 

هک یلاح  رد  دیآیم و  رامش  هب  ترضح  تازجعم  زا  بآ  نیا  هک  دراد  دوجو  یبآ  هاچ  نورد ، يوس  هب  دجـسم  نیا  رد  تسار  تمـس  رد 
اراوگ رایـسب  هاچ  نیا  بآ  درک . ناروف  بآ  ترـضح  ناتـشگنا  ناـیم  زا  دنتـشاد ، بآ  هب  دـیدش  زاـین  يو  ناوریپ  ناـشیا و  ماـگنه  نآ  رد 

. دشابیم
بآ یگدولآ  زا  هلیـسو  نیدـب  هک  دـناهداد  رارق  هاچ  نیا  هناهد  رب  ار  ياهبملت  يزاجح  نهآ  هار  هرادا  سییر  اشاپ ،» مظاـک   » يوس زا  ًاریخا 

. دیامن اطع  ریخ  يازج  وا  هب  دنوادخ  دناهروآ -. لمع  هب  يریگولج  نآ 
هک تشاد  رارق  نهک  ياهعلق  ناکم  نیا  رد  دومن . روبع  جـحلا » تاذ   » هاگتـسیا زا  هک  نیا  اـت  دادیم  همادا  دوخ  تکرح  هب  ناـنچمه  راـطق 

هاگتسیا نیا  میدیـسر . ناعم  هاگتـسیا  هب  بش  ياههمین  رد  دشیم . هداد  رارق  نآ  رد  یکـشخ ، زا  شرفـس  ماگنه  هب  یماش  لمحم  ياهراب 
. دراد رارق  قشمد  هار  رتمولیک 459  رد  هک  دیآیم  رامش  هب  ماش  هرونم و  هنیدم  نایم  هاگتسیا  نیرتگرزب 

هک اـبیز  ياهناـخ  نینچمه  دراد . دوـجو  نهآ  هار  نارگراـک  يارب  ییاـههناخ  اـهویتوموکل و  ریمعت  يارب  یگرزب  هاـگراک  ناـکم ، نیا  رد 
، لامـش هب  فارحنا  یکدنا  اب  هاگتـسیا  زا  يرتم  رازه  ود  هلـصاف  رد  ناعم »  » هدکهد دوشیم . هدید  اج  نآ  رد  تسا  اشاپ » رـسینم   » هب قلعتم 

. دنیامن هدهاشم  هاگتسیا  زا  ار  نآ  دنناوتیمن  نیرفاسم  هوک  لد  رد  هدکهد  نیا  نتفرگ  رارق  تلع  هب  هک  هتفرگ  رارق  نآ  برغ  رد 
نیا نینکاس  نیا  زا  شیپ  دنـشابیم . راک  هب  لوغـشم  نهآ  هار  طخ  ياـهراک  رد  ناـنآ  بلغا  هک  دنتـسه  رفن  رازه  دودـح  رد  نآ  نینکاـس 

دننکیم ترجاهم  هداس  ياهتراجت  يارب  شخب 
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445 ص :
رد روفو  هب  تاطیوح »  » ياهبرع هک  هقطنم  نیا  رد  اریز  دنتشادن ، یتلاخد  نانآ ، زا  یکدنا  دادعت  ءانثتـسا  هب  تشک - تعارز و  راک  رد  و 

امغی هب  ار  نآ  تالوصحم  یمامت  ناـنآ ، ياـهرازتشک  عرازم و  هب  هلمح  اـب  ناـنآ  دـندوبن و  ناـما  رد  ناـقراس  زا  دـناهدیزگ  نکـسم  اـجنآ 
« هطـسب  » ماـن هب  اـهنآ  نیرتگرزب  هک  دراد  دوجو  یناوارف  ياـههبارخ  نآ ، زا  یتعاـس  هس  تفاـسم  رد  هدـکهد و  نیا  لامـش  رد  دـنربیم .

هقیتع راثآ  اب  نهک ، یمیدق و  ياههپت  اج  نآ  رد  تسا  حرضا )  ) ای حرذا »  » هبارخ سپس  دشاب . نایرـصم  راثآ  زا  مربیم  نامگ  هک  دشابیم 
نارمع و هدـنهدناشن  زاـب  رید  زا  هک  دـشابیم  یناوارف  زیخلـصاح  ياـهنیمز  اراوگ و  ياـهبآ  ياراد  هقطنم  نیا  دوشیم . هدـید  یناوارف 

راثآ (1) زا  اههبارخ  نیا  هک  دسریم  رظن  هب  دشابیم . هقطنم  نیا  يدابآ 

بونج ات  نآ  همادا  و  تیملارحب » «، » ندرا دور   » ات نامع »  » و ناعم »  » نایم هلـصاف  رد  تسا ، هدـش  عقاو  نهآ  هار  برغ  رد  هک  ياهقطنم  - 1
اهیمور و اهبرع ، اهینیطسلف ، اهیطبن ، هب  طوبرم  اهنآ  زا  یخرب  دروخیم ؛ مشچ  هب  اجنآ  رد  یناوارف  یناتساب  نهک و  راثآ  هک  دشابیم 
هب دـشابیم .) گنـس  يانعم  هب  هک  تسا  یناـنوی  ياهملک   )، ) Petre هرطب ) رهـش  راثآ  اهنآ  نیرتهوکـش  اب  دشابیم . هسلاطب )  ) اهيرـصم
رد هبقع »  » زا دراد و  هلصاف  رتمولیک   35 برغ ، رد  ناعم »  » رهش زا  هک  برع  ییایرد  نیمزرـس  ینعی  هرطپ   petre () Arabi نانآ هتفگ 
رد هک  دـشابیم  یناتـساب  یمیدـق و  هوکـش  اب  ياهنامتخاس  ياراد  ناـکم  نیا  نونکا  مه  دراد . هلـصاف  رتمولیک  دودـح 130  رد  بونج ،

عاـفترا هب  یمیظع  همـسجم  نآ  نورد  رد  هک  رتـم  یلا 9  يدورو 3  ياهرد  رتم و  هاجنپ  عافترا  اـت  ییاهگنـس  اـب  تسا  هدـش  عقاو  یتشد 
. تسا هدش  هدیشارت  گنس  زا  هک  دراد  دوجو  رتم  تسیب 

، دـنراد نامگ  یخرب  هک  تسا  هتـسب  شقن  راوید  رب  ییابیز  رایـسب  ياهراگن  شقن و  دـشابیم ، نوعرف » هنازخ   » مان هب  هک  انب  نیا  نورد  رد 
. دناهدروآ دوجو  هب  سیزیا »  » دوخ دوبعم  يارب  ار  انب  نیا  رهش ، نیا  ندروآ  تسد  هب  زا  سپ  نانآ  هدوب و  اهیمور  هب  قلعتم  راثآ  نیا 

دراد رارق  رهش  نآ  رد  هک  یقرش  بونج  يوس  هب  یبرغ  لامش  زا  یبآ  يارجم  هلیسو  هب  هک  ددرگیم  زاب  عیـسو  یتشد  هب  يدورو ، نیا  هار 
. دنشابیم یسوم ،» يداو   » هب فورعم  هک  نآ  ياههپت  زونه  نونکا  مه  ددرگیم و  یهتنم 

قرـش تمـس  رد  ینعی  نابایب ، تسار  تمـس  رد  هک  ییاهربق  تسا . هدش  هدـنک  هوک  لد  رد  هک  دراد  دوجو  ییاهربق  هار  نیا  يوس  ود  رد 
تمس رد  هک  ییاهربق  اما  تسا . هدیدرگ  کح  ییابیز  رایسب  ياهلکـش  اهشقن و  اهنآ ، يور  هک  تسا  موق  فارـشا  هب  قلعتم  دراد ، رارق 

اهنآ یمامت  هک  دشابیمن  ربق  زا 750  رتمک  اهربق ، نیا  دادعت  هک  هدوب  مدرم  مومع  هب  قلعتم  دوشیم ، هدید  یبرغ ) تمـس  رد   ) ینعی پچ ،
زا 33 تسا و  هاگنمیـشن  شیامن و  يارب  یهاگیاج  ياراد  هک  دوشیم  هدید  يرتآت  هوک  لد  لد  نآ و  یکیدزن  رد  دراد . رارق  هوک  لد  رد 
، ییاپورا نادرگناهج  ياهناوراک  راهب ، لصف  رد  هلاس  همه  دراد . ار  رفن  شیاجنگ 3000  ناکم  نیا  تسا . هدیدرگ  لیکشت  هریاد  مین  هلپ 

تـسد هب  زین  یگداس  هب  دراد و  ماـش  تیـالو  يوس  زا  هژیو ، هزاـجا  هب  زاـین  اـج ، نآ  هب  دورو  هک  دـنیآیم  هرطب »  » هب ناـییاکیرمآ  هژیو  هب 
. دیآیمن

دوجو دالیم  زا  شیپ  مراهچ  نرق  رد  تسا و  هدوب  رواـنهپ  یبرع و  یتموکح  هک  هدـمآیم  رامـش  هب  اـهیطبن  تموکح  تختیاـپ  رهـش  نیا 
تکرـش ردنکـسا  هارمه  رـصم ، نایناریا و  اب  گنج  رد  هک  يروط  هب  هدوب ، دنمورین  یـشترا  الاو و  یندمت  ياراد  تلود  نیا  تسا . هتـشاد 

. تسا هدومن 
زا دـندرکیم . هکـس  برـض  دوخ  ماـن  هب  نآ  ناـهاشداپ  هک  يروط  هب  هدوب ، دـنمورین  رایـسب  دـالیم ، زا  شیپ  مود  نرق  رد  اـهیطبن  روشک 

یهاشداپ نیمزرس  ماگنه  نآ  رد  دیـسر . یهاشداپ  هب  يدالیم ، لاس 169  رد  هک  درب  مان  ناوتیم  ار  ثراح »  » نانآ ناـهاشداپ  نیرتگرزب 
هریزج قارع و  رودص  ات  قرش ، رد  اهنآ  هلابند  و  رجح »  » و الع »  » ياهنیمزرس تسا و  هدرکیم  ادیپ  دادتما  بونج  رد  يرقلا » يداو   » ات وا 
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. تفرگ رارق  وا  ذوفن  ریز  رد  برغ ، رد  انیسل » »
سپ مود  نرق  زاغآ  ات  عضو  نیا  تشاد  رارق  بونج  لامـش و  برغ ، قرـش ، نایم  رد  هک  دوب  يراجت  يزکرم  ماـگنه ، نآ  رد  هرطب ،»  » رهش

. تشاد همادا  دالیم  زا 
ناـیم زا  ار  ناـنآ  تموکح  دومن و  ناریو  ار  ناـنآ  رهـش  درک و  هلمح  ناـنآ  نیمزرـس  هب  یمور ، ناـجارت »  » روطارپما شترا  ماـگنه  نیا  رد 

حتف ماگنه  هب  برع  ناراگن  خیرات  هک  اجنآ  ات  دنیامن . اوق  دیدجت  ار  دوخ  هرابود  دنتـسناوتن  نآ  زا  سپ  هاگ  چـیه  هک  يروط  هب  تشادرب ،
. دناهدرواین نایم  هب  نانآ  زا  ياهملک  یتح  برع ، يوس  زا  ماش 

. دناهدرمش یبرع  فورح  ردام  ار  یطبن  فورح  هک  يروط  هب  دناهداد ، تبسن  نایطبن  هب  ار  يرمدت »  » طخ رد  تفرشیپ 
: » دننکیم تیاور  سابعنبا  زا  وا  و  یفوع »  » زا متاح » یبا  نبا   » و ریرج » نبا  . » تسا هتخانشیم  میقر »  » مان هب  ار  رهـش  نیا  زاب  رید  زا  برع 

«. تسا هتفرگ  ارف  ار  تشد  زا  تمس  کی  ارحص ، نیا  رد  دوجوم  راغ  تسا  هدوب  هلیأ »  » یکیدزن رد  نیطسلف و  بونج  رد  ییارحص  میقر » »
هک دشاب  ییانعم  هب  اهراغ  نیا  دیاش  تسا و . هتسب  شقن  راغ  نیا  ياهگنـس  يور  هک  دشاب  مایپ  راتـشون و  يانعم  هب  میقر »  » مربیم نامگ 

َتاَذ ْمُهُـضِْرقَت  َْتبَرَغ  اَذِإَو  ِنیِمَْیلا  َتاَذ  ْمِهِفْهَک  ْنَع  ُرَواَزَتـَت  ْتَـعَلَط  اَذِإ  َسْمَّشلا  يََرتَو  تـسا : هـتفگ  فـهک  هروـس  رد  یلاـعت  يراـب  تاذ 
هب دنکیم و  لیامت  نانآ  ياهراغ  تسار  يوس  هب  دنکیم ، عولط  دیشروخ  هک  یماگنه  نآ  دننکیم ، هدهاشم  ینعی  ( 17 فهک ، . ) ِلاَمِّشلا

یـسوم ترـضح  ردارب  نوراه ، ربق  هک  دوشیم  هدـید  رهـش  نیا  لامـش  رد  یهوک  ددرگیم . ورد  نانآ  زا  پچ ، تمـس  زا  بورغ ، ماگنه 
انب نآ  راـنک  رد  ار  ياهـعلق  زین  نایبیلـص  دـناهتفریم و  نآ  تراـیز  هـب  هراوـمه  زاـب ، رید  زا  اـهبرع  دراد و  رارق  اـج  نآ  رد  مالـسلا  هـیلع 

. دناهدومن
هدنامزاب راثآ  زا  هعلق  نیا  هک  دنربیم  نامگ  دـنیوگیم و  سایناب » هعلق   » نادـب هک  دراد  رارق  ياهدـنامزاب  راثآ  خیـش ،»  » ياههوک نییاپ  رد 

. دشابیم نایناسغ » »
لکیه  » نادـب هک  دراد  دوجو  ناـینومآ »  » ياههمـسجم زا  ياهمـسجم  ریمـالا » كرع   » رد دراد و  دوجو  باـتفآ  زا  ياهمـسجم  كرک »  » رد

. دنیوگیم دبع  همسجم  ای  دبعلا »
هد رد  هک  هبدیم »  » رد ددرگیم ، ناسنا  ره  یتفگـش  بجعت و  بجوم  ایاقب  نیا  هک  دوشیم  هدید  اهیمور  زا  ياهدنامزاب  راثآ  نامع ،»  » رد

هدزناپ رد  هک  نابـسح ) « ) نابـصح  » رد دنیوگ . لاقلا » ۀبرخ   » نادب هک  دروخیم  مشچ  هب  ییابیز  رایـسب  راثآ  دـنراد ، رارق  نامع  يرتمولیک 
هیقب یخرب ، يانثتـسا  هب  هـک  دروـخیم  مـشچ  هـب  ادوـهی »  » تـکلمم ياههدـنامزاب  زا  يراـثآ  دراد ، رارق  ناـمع »  » یبرغ لامـش  يرتـمولیک 

هک دـشابیم  الاب  زا  ییاههناهد  ياراد  اهضوح  نیا  تسا . هتفر  نایم  زا  نآ  راثآ  ریاس  دـناهتخاس و  هوک  لد  رد  ییاـبیز  بآ  ياـهضوح 
مشچ هب  یمیظع  ابیز و  رایسب  راثآ  تسا ، هدش  عقاو  نامع »  » زا یتعاس  جنپ  هلصاف  رد  هک  شرج »  » رد ددرگیم . ریزارـس  نآ  لخاد  هب  بآ 

رد زین  تسا و  هدـیدرگ  نفد  اـجنآ  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوه »  » دـننکیم اـعدا  هک  دراد  رارق  يربق  نآ ، یکیدزن  رد  دروخیم .
. دوشیم هدید  اظیظ »  » هعلق رصق »  » هاگتسیا

ینوریب يامن  دراد ؛ دوجو  دالیم  زا  شیپ  متفه  نرق  زا  یخاک  اهنآ ، نایم  رد  هک  تسا  هدنام  یقاب  ییابیز  رایـسب  راثآ  اتاشم ،»  » هاگتـسیا رد 
لاس 1904 رد  هک  دـیدرگ  ادـها  اهیناملآ  هب  ینامثع )  ) دـیمحلادبع ناطلـس  يوس  زا  ابیز  يامن  يا  دـشابیم ، هژیو  یتمظع  ياراد  خاـک ،

. دیدرگ لقتنم  نیلرب  هب  يدالیم 
نآ رد  دراد ؛ دوجو  ناینومآ »  » زا ییاههمسجم  نآ  رد  هک  تسا  ياهعلق  اهنآ  نیرتمهم  هک  دراد  دوجو  یللجم  ابیز و  رایـسب  راثآ  نامع  رد 

. تسا هدش  هتخاس  گنس  لد  رد  هک  دوشیم  هدید  یناوارف  روبق  اههنایشآ و  اج 
، دنوشیم لئاق  ییازـس  هب  تیمها  اهنآ  يارب  نایجراخ  هک  دـشابیم  ناینیـشیپ  ندـمت  يایاقب  راثآ و  زا  ولمم  نیمزرـس  نیا  تروص ، ره  رد 

درب مان  ار  روهشم  کبلعب »  » هعلق ناوتیم  راثآ ، نیا  نایم  زا  دنرادن . نآ  تیمها  شزرا و  زا  یعالطا  نیرتمک  نیمزرـس ، نیا  نینکاس  نکیل 
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. دراد هار  اج  نادب  صمح »  » زا هتشاد و  دوجو  قشمد  یقرش  لامش  رد  هک  دشابیم  ریم ) رد  « ) رمدت  » ندمت راثآ  هک 
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446 ص :
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447 ص :
. دشاب اهیطبن »  » رهش ياههدنامزاب  و 

زا یخرب  هارمه  هب  دندوب  شترـضح  باکر  رد  هک  ار  ور  زیت  نایاپ  راهچ  نارتش و  ناوراک  ویدخ ، نامرف  هب  نئوژ ،  22 هبنش ، زور  حبص  رد 
ود نیا  نایم  هلـصاف  داتفا ؛ هار  هب  هبقع »  » هب ناعم »  » زا مهدا » يدنفا  میهاربا   » یشابکب (1) بانج  یهدنامرف  تحت  يویدخ ، هژیو  نارادساپ 

، رهظ ماگنه  هب  ویدخ  داد . همادا  زئوس »  » يوس هب  یکشخ  هار  زا  ار  دوخ  تکرح  ناوراک  سپ ، نآ  زا  دوب . رتمولیک  یس  دص و  کی  رهش ،
. دومن لیم  اشاپ » رسینم   » هناخ رد  ار  شراهن 

. دومن تکرح  افیح »  » يوس هب  ناشیا  راطق  هس ، تعاس  سأر 
رد ییاههوک  هتشر  هلیسو  هب  برغ  قرش و  زا  نآ  يوس  ود  هک  عیسو  یتشد  رد  راطق 

« مجرتم . » دشیم هدرب  راک  هب  رصم  رد  هک  ینامثع  یبقل  - 1
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448 ص :
هب یناوارف  هایـس  تخـس و  ياهگیر  نآ ، يالبال  رد  هک  دشابیم  نش  زا  هدیـشوپ  هقطنم ، نیا  نیمز  دومنیم . تکرح  دوب ، هدش  هتفرگرب 

. دروخیم مشچ 
. تسا روهشم  نوعرف  ۀنزخ  مان  هب  هک  هرطب »  » رهش رد  یخیرات  يانب 
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449 ص :
«- ةارـس  » ياههوک هب  ار  نانبل  ياههوک  هک  تسا  یلابج  هلـسلس  زا  یهوک  هتـشر  ، ) تسا خیـشلا » لابج   » هب فورعم  هک  یبرغ  ياههوک  هلق 
هک دوب  يدیفـس  فرب  زا  هدیـشوپ  اههلق  نیا  یگمه  دـنادرگیم ) لـصتم  تسا - هدـیناشوپ  نآ  لامـش  اـت  بونج  زا  ار  برع  نیمزرـس  هک 

. دوب هتشارفارب  رس  دیفس ، کشخ و  نیمزرس  نیا  رد  ياهناگیب  دننامه 
قفا هریاد  رد  بآ ، زا  يروانهپ  ياههچایرد  لاوز ، زا  دیشروخ  روبع  زا  سپ  دوب . ياهرظنم  ياراد  وس  ره  رد  تشد ، نیا  یقرـش  تمـس  اما 

رتابیز نآ  نیرولب  ياهجوم  رتشیب و  نآ  توارط  ییابیز و  میتشگیم ، رتکیدزن  نادب  هچنآ  ره  هک  يروط  هب  تشگ ، رادـیدپ  ارحـص  نیا 
. دوزفایم تشد  نیا  ییابیز  رب  هک  دشیم  هدید  ناتخرد  زا  هدیشوپ  ییاههریزج  اههچایرد ، نیا  هنایم  رد  هاگ  ددرگیم و 

نیا هک  میدـش  هجوتم  هاگ  نآ  نکیل  میربب  هرهب  نآ  زا  مینک و  سمل  ار  نآ  میناوتیم  میدرک  ساسحا  هک  اجنآ  ات  میتفریم  شیپ  نانچمه 
نآ رد  یلاـخ  نیمز  زج  يزیچ  مـیاهتفرگ ، رارق  بآ  نآ  راـنک  رد  میدوـمن ، ساـسحا  هـک  ياهـظحل  نآ  هدوـب و  ناطیـش  نکـسم  نـیمزرس 

. دوبن شیب  یبارس  اههچایرد  رظانم و  نیا  يرآ  میدیدیمن !!
ناـمک ود  تروص  هب  ینعی   ) S فرح ) دـننامه  ار  نآ  هک  يروط  هب  دوـب ، ناوارف  ياـنحنا  اهیگدـیمخ و  ياراد  تمـسق  نیا  رد  نهآ  هار 

رد نآ  هلابند  ای  دوب و  هوک  زا  نتفر  الاب  لاح  رد  راطق  هک  دوب  یقطانم  رد  رتشیب  اهیگدـیمخ  نیا  میدرکیم . هدـهاشم  وس  ود  رد  داـضتم ،
میدیسر هنارطق »  » هاگتسیا هب  هک  نیا  ات  دوب ، تکرح  رد  هدش  دای  ریـسم  رد  نانچمه  راطق  دوب . هتفرگ  رارق  یگدیمخ  تمـسق  رگید  تمس 

هارمه هب  رادناتـسا  باـنج  هاگتـسیا  نیا  رد  دراد . رارق  نآ  برغ  يرتمولیک  رد 30  هک  تسا  كرک »  » يرادناتـسا نهآ  هار  زرم  هـطقن  نـیا 
رد هک  نیا  ات  داد  همادا  دوخ  ریـسم  هب  راطق  ًاددـجم  میظعت ، مارتحا و  يادا  زا  سپ  دـندوب . هدـمآ  ویدـخ  لابقتـسا  هب  وا  ناهارمه  زا  یخرب 
زا هک  تفریم  لامش  يوس  هب  ياهبعش  دیدرگیم : میسقت  هبعش  ود  هب  نهآ  هار  ناکم  نیا  رد  میدیسر . اعرد »  » هاگتـسیا هب  بش ، ياههمین 

تنیز صاخ  یـشیارآ  اب  ویدخ ، دورو  تهج  ار  هاگتـسیا  نیا  دراد . هار  برغ  رد  افیح »  » يوس هب  دـشیم و  یهتنم  ماش )  ) قشمد هب  اج  نآ 
ویدخ زا  رادید  لابقتسا و  يارب  دارفا  نیا  دندوب . هداتسیا  هاگتـسیا  يرتم  رازه  هلـصاف  رد  زین  اعرد »  » نینکاس زا  يرایـسب  دادعت  دندوب  هداد 

وس نادب 
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450 ص :
. دندوب هدروآ  يور 

هطاحا ار  ام  يوس  ود  هک  یتعارز  زیخ و  لصاح  ینیمزرس  رد  ددجم  سپس  داتسیا و  زاب  تکرح  زا  دعب  زور  هاگپ  ات  هاگتـسیا  نیا  رد  راطق 
، تمـسق نیا  نهآ  هار  سپ  نیا  زا  میدیـسر . باهـش » لت   » هاگتـسیا هب  هک  نیا  ات  تشاد  همادا  تکرح  نیا  داد  همادا  تکرح  هب  دوب ، هدرک 
تسار و هب  پچ و  يوس  هب  هاگ  ندـمآ ، نییاپ  لاح  رد  هاگ  دوب و  نتفر  الاب  لاح  رد  هاگ  راـطق  هک  يروط  هب  دوب ، هدـش  عقاو  هوک  لد  رد 
هب ار  يرگید  لپ  نآ  زا  سپ  هک  درکیم  يریـس  قرـش  يوس  هب  ار  یلپ  هاگ  دوب ، هرد  يالاب  رب  یتاظحل  لنوت و  هب  دورو  یلاح  رد  یتاظحل 
زا تشاذـگیم و  رـس  تشپ  ار  اههار  بآ  كریز ، یهاـبور  اـی  نازیرگ و  ییوهآ  دـننامه  ولج ، هب  ور  ناـنچمه  دومنیم . یط  برغ  يوس 
. دشیم روآ  دای  ار  نیو »  » و اتسیرت »  » نایم گنرمس »  » هار زا  ياهشوگ  هار  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  عومجم  رد  دیدرگیم . رود  اهبالیس 

زا ناسنا  هک  میدوب  تکرح  رد  تخادنایم  تریح  هب  ار  یمدآ  لقع  هک  ییابیز  ياههنماد  نآ  اهيدنلب و  اهیتسپ و  نیا  نایم  رد  نانچمه 
نینچ هدـیرخ و  لد  ناـج و  هب  ار  ییاهیتخـس  تاـمحز و  هچ  هک  تلود  ياـناوت  تسد  نآ و  هدـنروآ  دوـجو  هب  نهآ و  هار  نیا  هدـنزاس 

. داتفایم تریح  هب  دناهدروآ ، دوجو  هب  ابیز  یتشد  رد  ار  یشیاسآ 
دوخ زا  یمدآ  هک  دوب  هدومن  شخپ  اضف  رد  ار  ییوب  نانچ  نآ  سگرن  لـگ  ياـهزایپ  نآ ، يوس  ود  هک  درک  روبع  زبس  یتشد  زا  نهآ  هار 
رذگ ابرلد  ابیز و  رظانم  نیا  نایم  زا  راطق  دندوب . ندـیرچ  لاح  رد  دنفـسوگ  واگ و  نارازه  تشد  نیا  ياج  ياج  رد  دـیدرگیم . دوخیب 

هاگتـسد میدرکیم  هدهاشم  ندز  مخـش  لاح  رد  ار  ینازرواشک  تشد  نیا  رد  دیدرگ . دراو  رگید  یتشد  هب  ویتوموکل  هک  نیا  ات  درکیم 
شیازفا هب  ور  ارحص  ياههمیخ  رتمولیک 135  زا  روبع  زا  سپ  دوب  رصم  ینز  مخش  لیاسو  زا  رتکچوک  رایسب  نازرواشک  نیا  ندز  مخش 

. دادیم عالطا  ام  هب  ار  اج  نآ  رد  دارفا  تنوکس  زا  ناشن  اههمیخ  نیا  دوب و  هداهن 
هک میدرکیم  هدـهاشم  ابیز  زبس و  یـششوپ  اب  ار  نآ  فارطا  هوک و  ياههنماد  لاح  نیا  رد  دـیدرگ ؛ ناوارف  اـهرازتشک  رتمولیک 100 ، رد 
دای هب  ارم  هک  نانچ  نآ  دوب ، رگ  هولج  یگنر  هب  تمسق  ره  رد  باتفآ  دوب . هتفرگربرد  ار  هقطنم  ياهيدنلب  اهیتسپ و  یمامت  ششوپ ، نیا 
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451 ص :
« خامـص  » هاگتـسیا زا  هک  دـنتفگیم  ناباساس » يداو   » ار نآ  یخرب  هک  دوب  ناسیب » يداو   » هب فورعم  تشد  نیا  تخادـنا . ابیز  روفـسوب » »

رایـسب نیمزرـس  هک  دوب  هدـکهد  هاـجنپ  ياراد  تشد  نیا  دـیدرگیم . زاـغآ  دوـب  یناـمثع )  ) دـیمحلادبع ناطلـس  لوـیت  هب  قـلعتم  هک   (1)
. تشاد دوجو  یناوارف  بآ  تمسق  نیا  رد  درکیم . روبع  نآ  نایم  زا  نهآ  هار  تشاد و  يزیخلصاح 

نآ ضحم  هب  تشاد و  همادا  هلوفع »  » هاگتـسیا ات  هاشداپ ، لویت  دوب . هدرک  دشر  نیمز  حطـس  زا  بجو  کی  عافترا  هب  مدـنگ ، ياهرازتشک 
. دیدرگ راکشآ  افیح »  » ياهنامتخاس میدومن ، روبع  اج  نآ  زا  هک 

یناوارف تیعمج  هک  میدـید  ار  ياهدرتسگ  ياـضف  شیوخ ، پچ  تمـس  رد  نآ و  يرتمولیک  دـنچ  رد  میـسرب ، اـفیح »  » هب هک  نآ  زا  شیپ 
زا سپ  دوب . دنلب  هلهله  يداش و  ویرغ  هدش ، دای  دارفا  يوس  زا  راطق  روبع  ماگنه  هب  دـندوب . هدـمآ  درگ  ام  گرزب  ریما  زا  لابقتـسا  هب  دوخ 

ناگرزب زا  يرایـسب  هورگ  وکـس ، نیا  يور  رب  دیـسر . دوب - هدیدرگ  هتـسارآ  یناوارف  ياهمچرپ  اب  هک  هاگتـسیا - يوکـس  هب  راطق  يدنچ 
بانج نانآ  زاغآ  رد  هک  املع  یجراخ و  ياـهتلود  ياـهلوسنک  ناـیرابرد ، نایـشترا ،)  ) تلود نیرومأـم  ناـنآ ، شیپاـشیپ  رد  هک  رهش 
شاب هدامآ  لاح  رد  یشترا ، ياهورین  نادنموق )  ) هدنامرف يو و  نیشناج  رادناتسا و  بانج  دندوب . هداتسیا  فارشالا ، نیما  یتفم و  یـضاق ،

. دندوب هداتسیا  هاگیاج  نیا  رد  یماظن  مالس  و 
رادناتسا ماگنه  نیا  رد  تخاون . ار  يویدخ  مالس  کیزوم ، هورگ  دمآرد و  ادص  هب  اهپوت  داتسیا ، زاب  تکرح  زا  هژیو  راطق  هک  یماگنه 

هب یماظن ، مالس  زا  سپ  هتفر و  الاب  راطق  زا 

يرجه لاس 583  رد  نایبیلصو  یبویا  نیدلا  حالص  نایم  روهـشم  گنج  هک  دراد  دوجو  فورعم  نیطح »  » هدکهد اج  نآ  یکیدزن  رد  - 1
رد وا  يدـعب  ياهتیقفوم  رب  يزاغآ  يزوریپ  نیا  تفای ؛ همتاخ  نیدـلا  حالـص  يزوریپ  اـب  گـنج  نیا  هک  تسا  هداـتفا  قاـفتا  اـج  نآ  رد 
نآ رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بیعـش »  » ربق دوشیم : هتفگ  دراد و  دوجو  نیطح »  » یکیدزن رد  هک  يرگید  هدـکهد  دوب . اهگنج 
دای نآ  زا  لیلجلا » رحب   » مان هب  تاروت  هک  تسا  هیربط »  » هچایرد رب  فرـشم  ياهچایرد  خامـص » . » دشابیم هرایخ »  » هدکهد دراد ، رارق  اج 

تسا و لـیام   14 بوـنج ، هب  لامـش  زا  نآ  لوـط  هک  دـیآیم  رامـش  هب  هیروـس  ياـههچایرد  نـیرتگرزب  زا  هچاـیرد  نـیا  تـسا . هدرک 
. دشابیم لیام  ضرع 8  رد  نآ  تمسق  نیرتضیرع 
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توعد هاگتسیا  يوکس  هب  یمسر  لابقتسا  ماجنا  تهج  ار  ناشیا  سپـس  تفگ . مدقم  ریخ  ار  ناشیا  دورو  ینامثع ،)  ) هیلع تلود  زا  تباین 

. دومن تکرح  لابقتسا ، هاگیاج  يوس  هب  دوب ، رامشیب  نانآ  دادعت  هک  رضاح ، تیعمج  نایم  رد  دمآ و  نییاپ  راطق  زا  ویدخ  سپ  دومن .
دمآ و ناشیا  يوس  هب  دوب ، هتفرگ  رارق  ماقممئاق  بانج  نانآ  شیپاشیپ  رد  هک  رهـش  ناگرزب  ادـتبا  دـیدرگ : زاغآ  تافیرـشت  هظحل  نیا  رد 

. دومن میدقت  ناشیا  روضح  هب  ار  هوهق  ياچ و  رادناتسا ، سپس  دومن ، مارتحا  يادا 
. دومن داریا  ویدخ  رضحم  رد  ار ، ینالوط  ياهباطخ  تساوخ و  اپ  هب  یعرش ) هاگداد  « ) ۀیعرشلا ۀمکحم  ، » صوصخم یشنم  سپ  نآ  زا 
دروم ناشیا  يوس  زا  نایاپ  رد  هک  دـناوخ  ویدـخ  لـیاضف  حدـم  رد  ار  اـبیز  ياهدیـصق  مدـقم ، ریخ  ییوگ و  دـمآ  شوخ  نمـض  هدربماـن ،

. دیدرگ عقاو  يرازگساپس 
نخـس شتیلم ، ناـبز  هب  لوـسنک  ره  اـب  سپـس  یبرع  ناـبز  هب  يرگید  اـب  یکرت و  ناـبز  هب  یکی  اـب  نشج ، نـیا  ییاـپرب  تدـم  رد  ویدـخ 
شیوخ ریثأت  تحت  ار  نیرـضاح  نانچ  نآ  الاو ، یتمکح  مامت و  یتغالب  نیریـش ، نایب  اب  ییاهعوضوم ، ندرک  حرطم  اب  هدربمان  تفگیم .
. دندوب هتفرگ  رارق  یتفگش  رد  وا  قالخا  ترشاعم و  بادآ  زا  زین  وا و  ياهیهاگآ  تاعالطا و  یگدرتسگ  زا  نانآ  هک  دوب  هداد  رارق 

عیدوت و مسارم  زا  سپ  دـندش و  راوس  ناشیا ، هارمه  هب  زین  یتلود  لاجر  دـمآرد و  تکرح  هب  هلکـسا  يوس  هب  راـطق  تعاـس ، مین  زا  سپ 
ناهارمه دـیدرگ . راوس  دوخ ، صوصخم  یتشک  يراخب  قیاق  رب  سپـس  دومن ، رکـشت  نانآ  زا  ویدـخ  اًلباقتم ، شترـضح ، زا  يرازگـساپس 

ناـمرف اـب  دـندوب ، هدـمآ  وا  هارمه  ویدـخ ، جرخ  هب  هک  يرـصم  ناتـسدگنت  ارقف و  اـما  دـندیدرگ . راوـس  نآ  رب  شهارمه  زین ، وا  يراـبرد 
رگنل نانآ  راظتنا  هب  ردنب  رد  هک  يویدـخ  تکرـش  ياهیتشک  زا  یکی  هلیـسو  هب  يویدـخ ، رادـساپ  نادرم  زا  یخرب  هارمه  هب  شترـضح ،

. دندمآرد تکرح  هب  دیعس » تروپ )  ) روب  » يوس هب  دوب ، هتخادنا 
تعاس رد  رهـش  نیا  دمآرد ، تکرح  هب  هیردنکـسا  زرم  يوس  هب  وا ، هانپ  رد  هَّللا و  مان  هب  يویدخ ، هژیو  یتشک  بش ، مین  هد و  تعاس  رد 

دوجو ياپ  اترس  رورس  يداش و  هک  دوب  هظحل  نیا  رد  دیدرگ . رادیدپ  رود  زا  لاس 1910 ، نئوژ   24 هبنشود ، زور  رهظ  زا  دعب  راهچ 
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ندش کیدزن  اب  مک  مک  دوب . رارقرب  نانچمه  يداش  نیا  دومنیم ، یشوغآ  مه  ایرد  بآ  اب  لحاس  هک  یماگنه  ات  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  همه 

، بوقعی يوس  هب  فسوی  ترضح  نهاریپ  يوب  دننامه  میـسن ، نیا  دیـسریم . ماشم  هب  وبشوخ  ياهرطع  هارمه  یمیالم ، میـسن  لحاس ، هب 
رد نانچ  نآ  نهیم ، میسن  نیا  ام ، بوبحم  ياههداوناخ  نامدرم و  شوخ  يوب  دوب ، نطو  میـسن  نیا  يرآ ! دومنیم  باداش  هدنز و  ار  همه 

کـشا دوب . هدومن  ریزارـس  اههدـید  زا  ار  قوش  کشا  هدرک و  جراخ  يداع  لاح  زا  ار  یگمه  هک  دوب  هدرازگ  ریثأت  اـم  دوجو  رـس  اـت  رس 
رانک رد  بش ، جـنپ  تعاس  رد  هک  نیا  ات  دادیم ، همادا  دوخ  ترح  هب  نانچمه  یتشک  نطو ، مام  هب  تشگزاب  کشا  رادـید ، کشا  قوش ،

هک ینامدرم  زا  رفن  نارازه  هلهله  يداش و  ویرغ  هارمه  هب  اههناخپوت  رهـش ، هشوگ  راهچ  زا  هک  دوب  ماـگنه  نیا  رد  تخادـنا . رگنل  هلکـسا 
. تساخرب اوه  هب  دندوب ، هدمآ  اهقروز  نایم  هب  هلکسا و  فارطا  هب  دوخ  بوبحم  هاشداپ  زا  رادید  لابقتسا و  يارب 

يراخب یقیاق  رب  هک  یلاح  رد  تسروگ ،» ندلا   » ياقآ نانآ  تسود  ناریزو و  تئیه  و  اشاپ » یلع  دمحم   » ریما بانج  هظحل ، نیا  رد  سپس 
دندیدرگ ویدخ  روضح  بایفرـش  سپـس  دندش ، دراو  اج  نادب  هزاجا ، بسک  زا  سپ  دندمآ و  شیپ  یتشک  يوس  هب  دندوب  هدیدرگ  راوس 

نیا رد  درک و  يرازگـساپس  ناـشیا  زا  ویدـخ  دـندومن . يراذگـساپس  یهلا  هاـگرد  هب  تکلمم ، هـب  ار  ناـشیا  دورو  یـسوبتسد ، زا  سپ  و 
. دندش راوس  يویدخ  هژیو  قیاق  رب  دندمآ و  نییاپ  یتشک  زا  ویدخ ، یهارمه  رد  یگمه  ماگنه ،

، دندوب هدش  راوس  يرگید  ياهقیاق  رب  هک  یلاح  رد  يویدـخ ، هارمه  لاجر  زین  ناشیا و  ناهارمه  هدـلاو و  ترـضح  الاو  ناشیا ، لابند  هب 
. دندمآرد تکرح  هب  نیتلا » سأر   » خاک يوس  رب  یگمه 

رد دندوب . نآ  بونج  ات  لامش  زا  روشک ، نایعا  یجراخ و  ناگدرکرـس  نادنمراک ، دارفا  نیا  دوب ، هدیدرگ  ناگرزب  زا  ولمم  يویدخ  خاک 
مدـقم و ریخ  ضرع  نمـض  دـندیدرگ و  بایفرـش  ویدـخ  رـضحم  هب  ناگمه  دـیدرگ و  زاغآ  یلبق  رارق  نودـب  یبایفرـش ، تافیرـشت  اجنیا 

. دنتفگ کیربت  نطو ، مام  هب  ار  ناشیا  تشگزاب  یسوبتسد ،
هک یلاح  رد  ناگدننکدیدزاب ، یمامت  سپس  تفای و  همادا  بش  تعاس 9  ات  مسارم  نیا 
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. دندومن فرص  خاک  رد  ار  ماش  ویدخ  دندومن و  كرت  ار  خاک  نآ  دندوب ، رازگساپس  لاحشوخ و  وا  دروخرب  نسح  مرک و  زا 

سلجم دـندوب ، هدرک  تنیز  یناغارچ و  ار  نآ  ياج  ياج  رهـش ، نیا  نامدرم  دوب : هدـیدرگ  ییانـشور  رون و  هچراپ  کی  هیردنکـسا  رهش 
دادتما نآ ، رگید  يوس  ات  رهـش  يوس  کی  زا  نابایخ  نیا  دوب  هدرک  يدـنب  نیذآ  دیـشر »  » نابایخ نایاپ  ات  ار  نیتلا » سأر   » خاک زین  يرهش 

رد یناوارف  ياهرتسول  اهغارچ و  ار  نآ  رس  ات  رس  هک  دندوب  هتخاس  اپ  رب  ار  ییابیز  ياهترصن  قاط  هدش ، دای  نابایخ  رس  ات  رـس  رد  دراد ،
نییاپ رون ، نشج  يدـنبنیذآ و  نیا  يارب  اهيردنکـسا ، اـب  يراـکمه  يارب  زین  ناگراتـس  میدومنیم ، روصت  هک  ناـنچ  نآ  دوب ؛ هتفرگ  رب 

و هیشنم »  » نادیم رد  هژیو  هب  هار ، لوط  رد  مادک  ره  اههزاغم  اههاگشورف و  دوب . ییانشور  رون و  اج  همه  دناهتفاتش . نانآ  کمک  هب  هدمآ و 
یلکـش هرظنم و  ياراد  مادـک  ره  هک  يروط  هب  دـندوب ، هتخاس  اپ  هب  ار  ینوگانوگ  یناغارچ  يدـنب و  نیذآ  دیـشر » فیرـش و   » نابایخ ود 

نیا دوب . هدمآرد  زازتها  هب  توافتم  ياهگنر  رد  فلتخم و  ياهروشک  زا  ینوگانوگ  ياهمچرپ  اهیناغارچ ، نیا  نایم  رد  دندوب ، صاخ 
. دوب هداد  رهش  نیا  هب  ار  یصاخ  لالج  هوکش و  اهيدنبنیذآ 

کی ره  هـک  یلاـح  رد  دــندوب ، يرهــش  سلجم  نیرومأـم  زین  سیلپ و  زا  ینادرم  نآ  شیپاـشیپ  هـک  مکحتــسم ، يراوـید  دــننامه  مدرم 
رثا رب  دروم  نیا  رد  دندوب . ویدخ  ییامرف  فیرـشت  راظتنا  رد  نابایخ ، يوس  ود  رد  یگمه  دـندوب ، هتفرگ  تسد  هب  ار  نشور  ییاهنادعمش 

هکـسلاک رب  ویدخ  بش ، تعاس 9  نایاپ  رد  دوب . هداد  ار  يرادرهـش  نامتخاس  زا  رادـید  هدـعو  ویدـخ  يرهـش ، سلجم  رارـصا  سامتلا و 
پچ تمـس  رد  دوب ،) زین  هلخاد (1)  ریزو  ماگنه  نآ  رد  هک   ) ناریزو تأیه  سیئر  اـشاپ » دیعـس  دـمحم   » باـنج دـندش و  راوس  يویدـخ 

. دندومن ندید  دوب ، نیتلا » سأر   » نابایخ يادتبا  رد  هک  یقثولا » ةورع   » هاگیاج زا  ادـتبا  دـمآرد و  تکرح  هب  هکـسلاک  هتفرگ ، رارق  ناشیا 
درگ دـندوب ، هدرک  اپرب  شترـضح  ییامرف  فیرـشت  روظنم  هب  هک  ياهدـش  يدـنب  نیذآ  ابیز و  ياههمیخ  رد  یگمه  هاگیاج ، نیا  ياضعا 

نایم رد  ًاددجم  ناشیا ، زا  ویدخ  يرازگساپس  رکشت و  ناکم و  نیا  رد  گنرد  ياهظحل  زا  سپ  دندوب . هدمآ 

« مجرتم  » روشک ریزو  - 1
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نابایخ « » فیرـش نابایخ   » سپـس و  هیـشنم » نادـیم   » زا و  داد ، همادا  شیوخ  تکرح  هب  نارگاشامت ، يداش  هلهله و  زین  مدرم و  يانث  اعد و 

. دندومن روبع  دیشر »
وت هک  ناـنچ  نآ  هتـساخرب ، نامـسآ  هب  ناـنآ  هلهله  يداـش و  ویرغ  دومنیم ، روبع  تیعمج  ربارب  زا  ویدـخ  هاـگره  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا 

. تفریم الاب  اهنامسآ  هب  اهادص  نیا  ییوگ ،
هب دـنتفرگ و  رارق  لابقتـسا  دروم  یـصاخ  هوکـش  لالج و  اب  نآ  دارفا  يوس  زا  دندیـسر ، يرهـش  سلجم  نامتخاس  هب  ویدـخ  هک  یماگنه 

ییابیز هبطخ  ناشیا  ربارب  رد  سلجم  سییر  ماگنه ، نیا  رد  دندومن . تکرح  دوب  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ناشیا  يارب  هک  ياهژیو  نلاس  يوس 
يرازگساپس هدربمان  زا  زین  ویدخ  دومن . ناشیا  يارب  ار  لوبقم  یجح  يوزرآ  مدقم ، ریخ  نمض  رد  هیردنکسا  یلاها  يوس  زا  دومن و  داریا 

هب ندید  نامتخاس  زا  میرکت ، میظعت و  نایم  رد  تبرـش ، ندیـشون  زا  سپ  دندرک و  تکرح  اهیندیماشآ  هاگیاج  يوس  هب  سپـس  هدرک و 
نآ رد  شیپ  دننامه  تیعمج  مکارت  دندرک . تعجارم  دـندوب  هدـمآ  هک  یهار  نامه  زا  نتیلا » سأر   » خاک يوس  هب  سپـس  دـنروآ و  لمع 

. دروخیم مشچ  هب  ریسم 
هب اج  نآ  يوس  هب  نارادساپ ، ناهدنامرف  زا  یهورگ  نایم  رد  دومن و  دـیدجلا » باب   » هاگتـسیا دـصق  ویدـخ  نئوژ ،  25 هبنـش ، هس  زور  رد 

روشک نادـنمتورث  زا  يرایـسب  يدادـعت  نادـنمراک و  ناگرزب  هیردنکـسا و  رهـش  ناـگرزب  ناـیعا و  زا  ولمم  هاگتـسیا  دـندمآرد . تکرح 
هب دندش و  راوس  راطق  هب  دـندوب ، هتفرگرب  رد  ارزو  تارـضح  ار  وا  فارطا  هک  یلاح  رد  دندیـسوبیم و  ار  وا  تسد  یگمه  دوب . هدـیدرگ 
«، روهنمد  » رد اـهیناغارچ  نیا  هژیو  هب  دوب ؛ ریظنیب  نهآ  هار  ياههاگتـسیا  رد  یناـغارچ  يدـنب  نیذآ  دـندمآرد . تکرح  هب  رـصم  يوـس 
«، هیفونم «، » هیلهقد «، » هیبارغ «، » هریج  » ياهرهـش نایعا  ناـگرزب و  زا  یناوارف  تیعمج  اریز  دوب ؛ یندـید  اـهنب ،»  » و عبـسلا » ۀـکرب  «، » ءاـطنط »

، هدش دای  ياههاگتسیا  يوکس  رب  نآ ، نادنمراک  ناگرزب  ناریدم و  نایاقآ  نانآ ، همدقم  شیپاشیپ و  رد  هک  یلاح  رد  هیبویلق ،»  » و هیقرش » »
. دندوب ویدخ  مودق  راظتنا  رد 

زا يرایـسب  دادعت  هرهاق و  نایعا  زا  ولمم  هاگتـسیا  نیا  دـیدرگ . دراو  رـصم  هاگتـسیا  هب  رهظ  زا  دـعب  يود  تعاس  سأر  رد  يویدـخ  راطق 
، مـالعا ياـملع  ناـنآ ، شیپاـشیپ  رد  یتموکح و  نارازگتمدـخ  ناگدرکرـس  زین  ناـنآ و  ناگدـنیامن  اـهروشک و  ياـهلوسنک  ناـگرزب و 

نارادنامرف
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هب نانآ  سیئر  هک  « ) اشاپ لماک  نیـسح   » سنرپ نانآ  همدقم  رد  يراذگنوناق و  ياروش  سلجم  ياضعا  يروشک و  هبتر  یلاع  ياهماقم  و 

. دوب هدیدرگ  دمآیم ) رامش 
لوؤسم رادنامرف ، رـصم و  رادناتـسا  دـندوب ، هدـمآ  مه  درگ  هاگیاج  نیا  رد  یتکلمم ، نادـنمتردق  یمامت  هک  تفگ  ناوتیم  یلک  روط  هب 
هدیدرگ نیذآ  سورع  نوچمه  هک  هاگتـسیا  يوکـس  يور  رب  دـیدرگ و  جراخ  نآ  زا  ویدـخ  راطق ، فقوت  ماگنه  دـندوب ، مسارم  نیا  مظن 

تأیه سییر  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دیدرگ ، راوس  شیوخ  هکـسلاک  رب  نآ  زا  سپ  داد و  تسد  رـضاح  دارفا  کیاکی  اب  ادتبا  داتـسیا . دوب ،
. دـمآرد تکرح  هب  يرـصم ، شترا  کیزوم  هورگ  گنهآ  اههناخپوت و  کیلـش  نایم  رد  ناوراک  دوب . هتفرگ  رارق  ناشیا  رانک  رد  ناریزو 

ویدخ دنداتفا . هار  هب  ناوراک  لابند  هب  دندوب ، هدروآرد  شیوخ  تظفاحم  هب  ار  هاگتسیا  هک  هژیو ، شترا  نایهاپس  زا  یهورگ  نایم  نیا  رد 
یفوفـص رد  عمج  نیا  دمآرد . تکرح  هب  نیدباع »  » خاک يوس  هب  دمآیمن ، رامـش  هب  نانآ  دادـعت  هک  نیلبقتـسم  زا  يریثک  عمج  نایم  رد 

. دندوب هداتسیا  ریسم  يوس  ود  رد  دندوب ، هتفرگ  رارق  سیلپ  زا  ینادرم  نانآ  شیپاشیپ  هک  یلاح  رد  هدرشف 
نیا دـندرکیم . لابقتـسا  دوخ  بوبحم  هاشداپ  زا  يداش  ویرغ  هلهله و  اب  مدرم  دومنیم ، روبع  هورگ  نیا  ربارب  زا  ویدـخ  هکـسلاک  هاـگره 
هدید نآ  ریظن  نامز  نآ  ات  هک  يروط  هب  دروآرد ؛ تکرح  هب  ار  هرهاق  رهـش  فارطا  ییوگ  هک  دوب  دنلب  يادص  اب  نانچ  نآ  اهيداش  ویرغ 

. دوب هدشن 
لابقتـسا ناوراـک  نآ  زا  دـندوب ، هدروآرد  زازتـها  هـب  ار  نوگاـنوگ  ياـهمچرپ  هـک  یلاـح  رد  ریـسم  فرط  ود  ياههاگــشورف  اـههزاغم و 

. دندرکیم
يور یکی  دـندوب . هدـمآ  درگ  اج  نآ  رد  فلتخم  تاقبط  زا  مدرم  زا  يرایـسب  عمج  هک  دیـسر  ارپوا »  » نادـیم هب  هکـسلاک  ماگنه ، نیا  رد 
نانچ نآ  اههرجنپ ، اهنکلاب و  يور  رب  يرایـسب  دارفا  شاهکـسلاک و  يور  رب  یکی  نآ  دوخ و  لیبموتا  يور  يرگید  دوب و  هداتـسیا  نیمز 

. دوب جراخ  نآ  شرامش  تردق  زا  هک  دندوب  هدیدرگ  عمج 
يداش و ویرغ  ویدخ ، دورو  اب  یگمه  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دندوب . هدمآ  درگ  مسارم  نآ  رد  همه  یجراخ ، يرصم و  درم ، نز و  زا  مدرم 

. دوب هدروآ  رد  هزرل  هب  ار  نامز  نیمز و  هک  دندوب  هدرک  دنلب  نامسآ  هب  نانچ  نآ  ار  دوخ  هلهله 
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ورف ییابیز  رون و  زا  ياهدرپ  ریز  رد  هرهاق  ماـگنه  بش  دـیدرگ . دراو  خاـک  هب  ، 2 تعاس 5 / رد  لابقتـسا ، نیا  نایم  رد  ینویامه  ناوراـک 

. دومن زاغآ  یصاخ ، لالج  ییابیز و  اب  ار  يویدخ  سولج  ياههمانرب  نشج ، يرازگرب  هتیمک  تفر و 
یلک روط  هب  دندوب . هداد  تنیز  یصاخ  هوکـش  ییابیز و  اب  ار  دوخ  ياههلحم  دندوب و  هدرک  تکرـش  رورـس  نشج و  نآ  رد  زین  نایجراخ 

اپ رب  خاک ، ات  هاگتسیا  زا  ویدخ ، ریسم  رد  يرامـشیب  ياهترـصنقاط  دوب . هتفر  ورف  یناغارچ  رورـس و  نشج و  رد  هرهاق  تفگ : ناوتیم 
ینامک ییوگ  هک  دوب  ینارون  نانچ  نآ  اهترـصن  قاط  نیا  دوب . هدش  نیذآ  ییابیز  ياهناد  عمـش  اهرتسول و  اب  یگمه  هک  دوب . هدیدرگ 

زا هدیشوپ  یگمه  اههدرپارس  نیا  هک  دوب  هدومن  اپ  رب  نیدباع »  » نادیم رد  ار  ییاههمیخ  نشج ، يرازگرب  هتیمک  دناهتـشاد . اپ  هب  ار  رون  زا 
رد ویدـخ  دومنیم . ذوفن  زین  ویدـخ  يارـس  خاک  نورد  هب  هک  دوب  نانچ  نآ  اهرداچ ، نیا  رون  ییانـشور و  دوب . نوگانوگ  ياهلگ  رون و 

، تأیه سییر  ماگنه ، نیا  رد  دنتفرگ . رارق  نآ  ياضعا  نایاش  مرگ و  لابقتـسا  دروم  دیدرگ و  دراو  هدـش  نییعت  لحم  هب  مین  ود و  تعاس 
روضح رد  ار  ییابیز  رایـسب  هباطخ  اضعا  رگید  يوس  زا  یگدـنیامن  هب  هیردنکـسا ، هرهاق و  فانیتسا  هاگداد  نزیار  یـضترم ، کب  ناـمثع 

زا تکلمم ، هب  ناشیا  تعجارم  یتمالـس  تبـسانم  هب  یلاـعت ، يراـب  هاـگرد  زا  يراذگرکـش  نمـض  هباـطخ ، نآ  رد  هک  دومن  داریا  ناـشیا 
نآ رد  دومن و  ناونع  ار  یغیلب  حیصف و  هباطخ  يو ، خساپ  رد  ویدخ  سپس  دوب . هدومن  رکشت  يرازگـساپس و  نشج  نیا  رد  ناشیا  روضح 
نآ زا  یکدـنا  هک  نآ  زا  سپ  هک  دـیدرگ  ییاریذـپ  ناشیا  زا  ینیریـش  اب  ماگنه ، نیا  رد  دومن . ینادردـق  نانآ  تامحز  تمه و  زا  هباطخ 

. ددرگ فراعت  زین  سلجم  رد  نیرضاح  هب  هک  دنراد  روتسد  دندومن ، لیم 
تغالب و زا  ياهناشن  هک  ار  اـبیز  يرعـش  تساوخ و  اـپ  هب  میهاربا ،» يدـنفا  ظـفاح  ، » نارود هغباـن  يرـصم و  روهـشم  رعاـش  هظحل  نیا  رد 

. تفگ تینهت  کیربت و  رصم ، هب  ار  شترضح  تعجارم  تایبا ، نآ  نمض  دورس و  هوکش  رپ  نشج  نیا  رد  ههادبلاب  دوب ، يو  تحاصف 
نآ ياضعا  ریاس  نشج و  هدننک  رازگرب  هتیمک  سییر  زا  ًاددجم  ار  دوخ  ینادردق  رکشت و  بتارم  سپس  درک و  يرازگـساپس  وا  زا  ویدخ 
دندوب و هداتسیا  هدش  يدنب  نیذآ  نابایخ  يوس  ود  رد  هک  رفن  نارازه  نایم  زا  دش و  راوس  شیوخ  هکسلاک  رب  نایاپ ، رد  دروآ و  ياج  هب 
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458 ص :
خاک هب  بش ، هدزاود  تعاس  يادتبا  رد  ناوراک  نیا  دندومن . تکرح  هبق »  » خاک يوس  هب  درک و  روبع  دندادیم ، رس  هلهله  يداش و  ویرغ 

. دیدرگ دراو 
: دیدرگ زاغآ  ویدخ  ياهتاقالم  نئوژ  هبنش 27  جنپ  زور  رد 

نوگانوگ ياهداژن  زا  یمدرم  ياههورگ  زا  ولمم  زور  نیا  رد  خاک  نیا  ياج  ياج  تشاد . یندید  هوکـش و  رپ  ياهرظنم  خاک  زور  نآ  رد 
هب هورگ  هورگ  دندرازگ و  نیدباع »  » خاک يوس  هب  ور  هیردنکسا »  » و ناوصا »  » نوچمه ییاهرهـش  اههدکهد و  مدرم  زا  رفن  نارازه  دوب و 
رد ار  یتیعمج  نانچ  نآ  ویدخ ، خاک  دـندومنیم . غالبا  ناشیا  هب  ار  شیوخ  تینهت  کیربت و  بتارم  دـندشیم و  بایفرـش  ناشیا  روضح 

. دوب هدیدن  ار  نآ  دننامه  سک  چیه  نامز  نآ  ات  هک  دوب  هداد  ياج  دوخ 
ینادردـق و ناـنآ ، تاـمحز  زا  درکیم و  دروـخرب  نادـنخ  یبـل  هداـشگ و  ییور  اـب  افــص و  فـطل و  هار  زا  ناـنآ ، یماـمت  اـب  زین  ویدـخ 

. دومنیم يراذگساپس 
، دندوب هدوشگ  یـسابع  هاشداپ  نآ  ياعد  انث و  هب  نابز  هک  یلاح  رد  مدرم  دیـسر و  نایاپ  هب  تافیرـشت  نیا  رهظ ، زا  دـعب  يود  تعاس  رد 

. دندومن كرت  ار  خاک 

یصقالا دجسم 

هک دشابیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدومرف  ساسا  رب  بلطم  نیا  دیآیم . رامش  هب  ناناملسم  نایم  رد  دجـسم  نیموس  یـصقالا  دجـسم 
« یصقألا دجسملا  و  اذه ، يدجسم  و  مارحلا ، دجسملا  ثالث : یلإّالإ  لاحّرلا  ُّدَُشت  ال  : » دناهدومرف

. یصقالا دجسم  و  یبنلا ) دجسم  هب  هراشا   ) نم دجسم  مارحلا و  دجسم  دیدرگ : راپسهر  ناوتیم  دجسم  هس  يوس  هب  اهنت  ینعی 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگمارآ  ترایز  زا  سپ  ناناملسم  زا  يرایسب  دشابیم و  سدقملا  تیب  رد  هرخص »  » دجسم نامه  دجسم  نیا 

. دیدرگ سدقم  ینالف  دنیوگیم : تسا  هتفر  دجـسم  نیا  ترایز  هب  هک  یـسک  هب  ناناملـسم  دننکیم . ترایز  ار  نآ  دنوریم و  نآ  يوس 
نیا
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ناوتیم نامز  ره  رد  هک  تسا  ياهداس  ترایز  تروص  هب  اهنت  هکلب  تسین ، جح  دننامه  ياهژیو  طورش  صوصخم و  نامز  ياراد  ترایز 

. دروآ لمع  هب  ار  نآ 
زین مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دلوت  ماگنه  نیا  رد  هک  دنراد  هدیقع  دنوریم و  نآ  ترایز  هب  اهلگ  ندییوب  ماگنه  هب  راهب  رد  یهورگ 

هعمج زامن  نیرخآ  زا  سپ  هک  تروص  نیدـب  دـنرادیم  اپ  هب  ار  یهوکـش  اب  میظع و  نشج  لصف ، نیا  رد  راـید  نآ ، نینکاـس  تسا . هدوب 
اب یتکلمم  لاـجر  زین  اـههقرف و  قرط و  ناـگرزب  فیرـش ، مرح  ناـگرزب  یتفم ، یـضاق ، رادناتـسا ، رونلا ،» تبـسلا   » اـی رون  هبنـش ، زا  شیپ 

نایم مرح  نحـص  رد  هک  ینوتیز  تخرد  فارطا  رد  نایجاح ، اـج و  نآ  نینکاـس  اـهبرع و  زا  رفن  نارازه  هارمه  هب  ناـیتلود ، نایـشترا و 
. دنیآیم مه  درگ  دراد ، رارق  یصقالا  دجسم  هرخص و  هاگیاج 

هداد و رارق  هطقن  نیا  رد  ار  تخرد  ترـضح  هک  دـننکیم  اعدا  اریز  دـنهدیم  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ار  تخرد  نیا 
. دناهتشاک

، دواد مان  هب  یخرب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مچرپ  مان  هب  یخرب  دننکیم ؛ شخپ  مدرم  نایم  رد  ار  ینوگانوگ  ياهمچرپ  ناکم  نیا  رد 
ترضح هاگیاج  يوس  هب  فیرش  مرح  زا  ناوراک  سپس  تسا . هدش  يراذگمان  هرخـص  مچرپ  مان  هب  رگید  یـضعب  یـسوم و  مان  هب  یخرب 

. دنتفایم هار  هب  دراد ، رارق  یقرش  بونج  تمس  رد  سدقملا و  تیب  زا  یتعاس  شش  تفاسم  رد  هک  مالسلا  هیلع  یسوم 
ییاـپرب هوک و  يور  تماـقا ، زور  هدزناـپ  زا  سپ  دـننکیم ، اـپ  هب  ار  نشج  نیا  هدوب ، یـسوم  ترـضح  هاـگداز  ناوـنعب  هک  ناـکم  نآ  رد 

. دسریم نایاپ  هب  نشج  دننکیم ، يرادیرخ  نآ  زا  ار  شیوخ  تاجایتحا  یمامت  اهبرع  ینوگانوگ ، ياهرازاب 
مود لاس  رد  دـنوادخ ، روتـسد  هب  نآ ، زا  سپ  هدـمآیم  رامـش  هب  ناناملـسم  هلبق  ناونع  هب  هام  هدزناش  تدـم  هب  هک  فیرـش » هرخـص   » اما

. دندرازگ زامن  همرکم  هبعک  يوس  هب  ور  يرجه 
. تسا هدیدرگ  اپرب  روانهپ  يدبنگ  میظع  هرخص  نیا  يور  رب 

نیذآ درادیم ، او  تریح  هب  ار  ناگمه  هک  ییابیز  ییالط  ياهراگن  شقن و  کـیئازوم و  یناـشاک و  ياهیـشاک  هلیـسو  هب  دـبنگ  نیا  هک 
. تسا هدیدرگ 

. ددرگیم زاب  دیلو »  » شدنزرف و  ناورم » نبا  کلملادبع   » نارود هب  اهتنیز  نیا 

یصقالا www.Ghaemiyeh.comدجسم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 500زکرم  هحفص 484 

http://www.ghaemiyeh.com


460 ص :
يرگید دبنگ  نآ  رب  هدرک و  تمرم  ار  دبنگ  نیا  هَّللا » رمأب  مکاح  . » تسا هتشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا  يراثآ  اج  نآ  رد  زین  یسابع ) « ) نومأم »

/50 تسا ، نیریز  دـبنگ  نامه  هک  نیتسخن  دـبنگ  عافترا  دراد . هاگن  ظوفحم  ناراب  باتفآ و  زا  ار  نآ  هلیـسو  نیدـب  ات  هدومن  انب  بوچ  زا 
يوس زا  دبنگ  نیا  دشابیم . رتم  یـس  هزادـنا  هب  یعافترا  ياراد  یناقوف ) دـبنگ  یمود /(  دـبنگ  اما  دـشابیم . رتم  تسیب  نآ  رطق  رتم و   11

، دندوب هداد  رارق  هرخص  يور  رب  ار  ياهمسجم  دندوب و  هداد  رییغت  اسیلک  هب  ار  هاگیاج  نیا  نایبیلص  هک  نآ  زا  سپ  یبویا ،» نیدلا  حالص  »
. دیدرگ تمرم  ینوناق »  » نامیلس ناطلس  يوس  زا  سپس  دومن و  حالصا  ریمعت و 

نارگراک و هک  يروط  هب  دـیآیم ، رامـش  هب  نیـشیپ ، ياـهبرع  ناـیمور و  تعنـص  تراـهم  ییاـبیز و  زا  ياهناـشن  نونکا  مه  دـبنگ  نیا 
اپرب یعلض  تشه  ياهیاپ  يور  رب  دبنگ  نیا  دنشابیم  زجاع  نآ  هتفر  نایم  زا  ياهتمسق  یخرب  میسرت  حالـصا و  زا  ینونک ، نارگتعنص 

شقن و هک  تسا  رمرم  گرزب  ياهگنـس  زا  هدیـشوپ  نآ  ياهراوید  دـشابیم و  رتم   20 نآ 40 / ياهعلـض  زا  کی  ره  لوط  هک  هدیدرگ 
هب ابیز  نانچ  نآ  اهراگن  شقن و  نیا  دوب . هدش  هداد  رارق  مه  رانک  رد  یـصاخ  تراهم  اب  دوب و  ابیز  نانچ  نآ  اهگنـس ، یعیبط  ياهراگن 

. تسا هدـمآ  دوجو  هب  مه  راـنک  رد  هعومجم  نیا  یتسدربز  ناـشاقن  هلیـسو  هب  هک  دـنکیم  روصت  نینچ  یمدآ  ره  نهذ  هک  دنـسریم  رظن 
ياـهگنر رد  نیرمرم  ياـهکییازوم  هلیـسو  هب  ار  نآ  فارطا  هدـش و  هدیـشوپ  قرعم )  ) راد هگر  ياـهرمرم  هلیـسو  هب  دـبنگ ، ریز  نـیمز 

. دناهدومن شرفگنس  نوگانوگ 
رایسب ياهب  زا  نآ  یمیدق  ياهیشاک  هک  هدش  هدیشوپ  ییابیز  سیفن و  يراک  یشاک  هلیسو  هب  یگمه  هاگیاج ، نیا  ینوریب  ياهراوید  اما 
شزرا زا  هتفر ، راـک  هب  نآ  رد  ینوناـق » نامیلـس   » ناطلـس تمرم  نارود  رد  هک  ییاهیـشاک  هک  يروـط  هـب  دـشابیم . رادروـخرب  يداـیز 

. دشابیم رادروخرب  يرتمک 
نیلوؤسم و هنافـسأتم  نکیل  دنـشابیم  رادروخرب  ییالاب  رایـسب  شزرا  زا  رگید ، نهک  ياهیـشاک  هچ  اهیـشاک و  نیا  هچ  تروص  ره  رد 

نزهار نایجراخ  رایتخا  رد  هتـشذگ  نارود  لوط  رد  ار  هدش  دای  ياهیـشاک  زا  ییاهتمـسق  يزیچان ، غلابم  نتفرگ  يازا  رد  نآ ، نیمداخ 
زا گنس  نیا  هک  دینکیم  هدهاشم  ار  فیرش » هرخص   » دبنگ نیا  هنایم  ریز و  رد  دناهداد . رارق 
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461 ص :
رتم و  17 / 70 برغ ، هب  قرـش  زا  نآ  لوط  هک  دراد  رارق  عبرم  لکـش  هب  نیبوچ و  ياهدرن  نآ  فارطا  رد  دـشابیم و  هایـس  تینارگ  سنج 

یکی هک  هتـشاد  رارق  هلبق  يوس  هب  ییاهبارحم  هدرن ، نیا  ياههشوگ  رد  دشابیم . رتم  ود  دودـح  رد  نآ  عافترا  رتم و   13 / 5 نآ ، ضرع 
ار ریخا  هیمست  نکیل  تسا ؛ هدش  يراذگمان  مالسلا » هیلع  یلع  بارحم   » هب يرگید  و  دواد » بارحم   » هب يرگید  میهاربا ،» بارحم   » اهنآ زا 

. دنشاب هدمآ  سدقملا  تیب  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  تسا  هدشن  هدینش  اریز  دناهداد  رارق  ارچ  منادیمن 
هب یناوارف  لاوقا  هراب  نیا  رد  تسا . قرـش  هب  لیامتم  یمک  هلبق و  يوس  هب  ناـبز  دـننامه  هک  تسا  یـصاخ  یگدیـشک  ياراد  هرخـص  نیا 

، نابز نیا  ریز  رد  تسا ! هدرک  مالس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  جارعم  بش  رد  گنـس  نیا  هک  نیا  هلمج  نآ  زا  تسا : هدمآ  نایم 
ضرع رتم  هس  لوط و  رتـم  راـهچ  ياراد  راـغ  نیا  دراد . هار  نآ  ياـهتنا  هب  کـیراب ، هلپ  هدزناـپ  هلیـسو  هب  هک  دراد  رارق  یکچوک  فاـکش 
تـشپ هب  هک  دراد  دوجو  ییاضف  راغ  نیا  فقـس  رد  هک  دـشابیم  عبرم  لکـش  هب  هدـیدرگ  اـنب  نآ  فارطا  رد  هک  ییاـهراوید  دـشابیم و 

رامـش هب  دـنوادخ  هاـگرد  هب  يو ، نانیـشناج  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  ياـهینابرق  میدـقت  هاـگیاج  ناـکم ، نـیا  دراد . هار  هرخص 
هتـشاد رارق  یهاچ  راغ ، نیمز  فک  رد  هدـش و  دای  ياضف  ربارب  رد  تسا . هدـیدرگ  سدـقم  هرخـص  نیا  تلع ، نیمه  هب  تسا و  هدـمآیم 

. تسا هدش  هدیشوپ  شرفگنس  هلیسو  هب  نونکا  مه  هک  تسا 
هب رتشیب  هک  دـنیوگیم  هاچ  نیا  هرابرد  ار  یناوارف  ياهناتـساد  تیاکح و  مدرم  دـشابیم . حاورا » هاچ   » ای حاورالا » ّبُج   » مان هب  هاـچ  نیا 

. دشابیم کیدزن  تافارخ 
ياهب نارگ  يایاده  ناینیـشیپ  مدرم  تسا  نکمم  زین  هدوب و  نآ  رد  اهینابرق  نوخ  ندـش  هتخیر  ورف  تهج  هب  نآ  يراذـگمان  تلع  دـیاش 
هتشاد رارق  هبعک  نورد  رد  روظنم  نیدب  نیا  زا  شیب  هک  یهاچ  دننامه  دناهتخادنایم . نآ  رد  دناهدرکیم  هیده  هرخص  نیا  هب  هک  ار  دوخ 

مالسلا هیلع  یسیع  ترضح  هب  ار  نآ  یطسو ، نورق  نایحیسم  دوشیم . هدید  مدق  ياج  هدزاود  راثآ  قرش ، يوس  زا  هرخص  تشپ  رب  تسا .
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياپ  ياج  ار  راثآ  نیا  دـندیدرگ  هریچ  سدـقملا  تیب  رب  ناناملـسم  هک  یماـگنه  دـندادیم و  تبـسن 

رارق میقتـسم  طـخ  کـی  رد  ًاـبیرقت  تفگ : ناوتیم  نکیل  تسین ، یـصاخ  مظن  ياراد  اـهیگتفرورف  نیا  دنتـسنادیم . جارعم  بش  ماـگنه 
دناوتیمن یسک  هک  دراد  رارق  یفاکش  اهاپ ، ياج  نیا  نایم  رد  دنراد .
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462 ص :
. دورب هار  اهنآ  يور  رب 

فک زا  رتکچوک  رایسب  هک  نآ  هژیو  هب  دشابیمن . اپ  فک  ود  لکش  دناهدوب و  مه  هب  هیبش  یگمه  اهیگتفرورف  نیا  هک  دسریم  رظن  هب 
. دسریم رظن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  ياپ 

. تشادنپ تسرد  حیحص و  نادنچ  ار  اههتفگ  اهاعدا و  نیا  ناوتیمن  تروص  ره  رد 
زا هدش - دای  هرخص  رانک  رد  دشابیم . مالـسلا » هیلع  سیردا   » نآ زا  دوشیم  هتفگ  هک  دراد  رارق  يرگید  ياپ  رثا  اهاپ ، ياج  نیا  رانک  رد 

ییاپ رثا  نآ  يور  هک  دوشیم  هدید  یگنـس  هعطق  نآ  نورد  رد  هک  دراد  رارق  هرقن  زا  یقودنـص  یبوچ - هدرن  ترواجم  رد  یبرغ و  يوس 
زا دوشیم  هتفگ  هک  دراد  رارق  وم  رات  يدادعت  اج  نآ  رد  نینچمه  دـنهدیم  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  مه  ار  نآ  زاب  هک  تسا 

. دنشابیم ترضح  كرابم  شیر 
هک تسا  تلع  نیدب  نآ  ریز  رد  هدش  هتخاس  ياهراوید  هک  یتروص  رد  هدوب ، نازیوآ  قلعم و  اوه  رد  هرخص  نیا  هک  دنربیم  نامگ  مدرم 
نآ گنـس  نتفرگ  رارق  تیعـضو  هک  نیا  وگ  دشاب ؛ هتـشاد  نایدوهی  زا  ياهشیر  هتفگ  نیا  هک  مربیم  نامگ  دزادـنین . یهارمگ  هب  ار  مدرم 

. دیامنیم يروصت  هنوگ  نیا  زاغآ  رد  ياهدننیب  ره  هک  تسا  نانچ 
نیدب تسا . هدرک  هیکت  مرح  ياضف  نیمز  هب  نآ  یبرغ  لامش  تمس  رد  هکلب  درادن ، نیمز  هب  یلاصتا  دوخ ، يزکرم  هطقن  رد  هرخص ، نیا 

. تسا هدش  هدیشک  نامسآ  يوس  هب  نآ ، هدعاق  ات  نآ  سأر  زا  رتم  داتفه  ات  تصش  نیب  یتفاسم  رد  هرخص  نیا  تهج 
يارب یهاگیاج  هک  نآ  سأر  هب  ندیـسر  تهج  نیدب  هرخـص  فارطا  رد  دنلب  ياههیاپ  نیا  هک  دیامنیم  روصت  ياهدننیب  ره  هک  نانچ  نآ 

. دشاب هدیدرگ  انب  تسا ، هدوب  ندرک  ینابرق 
رد نیلوا  برغ . رد  یمراهچ  قرش و  رد  یموس  بونج ، رد  يرگید  نآ ، لامش  رد  يرد  تسخن  دشابیم : رد  راهچ  ياراد  هرخـصلا » ۀبق  »

. تسا هدیدرگ  بصن  یعیسو  ییاههرجنپ  دنرادن ، رد  هک  ییاهعلض  رد  دشابیم . هنجلا » باب   » مان هب  نآ ،
نیا نتفرگ  رارق  هک  نآ  هژیو  هب  تسا . ریظنیب  دوخ  عوـن  رد  هک  هدـیدرگ  نیذآ  ییاـبیز  رایـسب  نیگنر  ياههشیـش  هلیـسو  هب  اـههرجنپ  نیا 

ینورد ياهراوید  رب  اهنآ  رون  ساکعنا  هک  يروط  هب  تسا ، هتفرگ  تروص  تراهم  ییابیز و  اـب  ناـنچ  نآ  مه  راـنک  رد  یگنر  ياـههشیش 
هب ار  ییایربلد  ابیز و  رایسب  هرظنم  دشاب ، هتسب  نآ  رد  هک  ینامز  رد  صوصخ  هب  اضف ، نیا 
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463 ص :
. دروآیم دوجو 

ای هرخصلا » ۀبطصم   » نادب هدیدرگ و  شرفگنـس  رمرم ، هلیـسو  هب  هک  دراد  دوجو  ياهدرتسگ  رایـسب  ياضف  نوریب ، زا  دبنگ  نیا  فارطا  رد 
. دنیوگ یگنس » يوکس  »

ياج ياج  رد  دشابیم . رتمدصکی  زا  شیب  نآ  ضرع  دشابیمن و  رتم  داتـشه  دـصکی و  زا  رتمک  برغ ، هب  قرـش  زا  هدـش  دای  علـض  لوط 
تـسا یهاگیاج  رد  دبنگ  نیا  دنمانیم و  جارعملا » ۀبق   » ار اهنآ  زا  یکی  هک  دوشیم  هدید  يرگید  کچوک  دـبنگ  هرخـصلا » ۀـبق   » فارطا

هک اهنیا  زج  و  حاورالا » ۀبق   » ار یموس  و  رضخلا » ۀبق   » ار یمود  دناهتفر . جارعم  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناکم  نآ  زا  هک 
ۀبق  » نادب هک  دراد  رارق  يرگید  يدبنگ  هرخـصلا » ۀبق   » قرـش تمـس  رد  دناهتفرگ . رارق  هرخـصلا » ۀبق   » یبرغ تمـس  رد  ًابلاغ  اهدبنگ  نیا 
نیا هک  دوشیم  هتفگ  تسا . هدیدرگ  انب  نیرمرم  ياههیاپ  رب  نکیل  دشابیم ، هرخصلا » ۀبق   » زا یکچوک  لکش  دبنگ  نیا  دنیوگ . ۀلـسلسلا »

يریجنز نامسآ  زا  هاگیاج ، نیا  رانک  رد  هک  دنیوگیم  هراب  نیا  رد  نانآ  تسا . هدوب  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  تموکح  هاگیاج  ناکم 
ياهقلح دروخیم ، دنگوس  غورد  هب  هک  یتروص  رد  تسا و  هتفرگیم  تسد  هب  ار  نآ  دنگوس  ماگنه  هب  صخـش  ره  هک  دوب  هدـمآ  نییاپ 

! دومنیم یگتفرگ  قرب  راچد  ار  وا  هدشیم و  ادج  هدش  دای  ریجنز  زا 
ۀلسلسلا ۀّبق  نآ  راوج  رد  ةرخصلا و  ۀّبق  ریوصت 
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464 ص :
فلتخم تاهج  رد  هک  دشابیم  رتدنلب  نیمز  حطس  زا  مین  رتم و  هس  دودح  رد  یگنس ) يوکس  «، ) ةرخصلا ۀبق   » فارطا رد  هدش  دای  ياضف 

رارق قرش  تمس  رد  زین  ياهلپ  بونج و  رد  هلپ  ود  لامش ، رد  هلپ  ود  هلپ ، هس  ياراد  برغ  تمس  رد  دباییم  هار  نادب  هلپ  تشه  هلیـسو  هب 
. دشابیم رتم  تسیب  دودح  رد  یتعسو  ياراد  هدش  دای  ياههلپ  زا  کی  ره  دراد .

یصقألا دجسم  هشقن 
، اهنوتـس عافترا  تسا . هتفرگ  رارق  قاط  مین  راهچ  اهنآ  يور  هک  هدیدرگ  انب  نوتـس  جنپ  هدش ، دای  ياههلپ  یمامت  زا  هلپ  نیرتالاب  لوط  رد 

ياـههتخاس زا  اـهانب  نیا  دـیاش  دراد . اـهیمور  دـبعم  هب  يدورو ، ياـههزاورد  هب  تهابـش  رتشیب  اـهنامک  نیا  دـشابیمن . رتم  هد  زا  رتمک 
. تسا هدش  انب  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  دالیم  زا  شیپ  لاس 19  رد  دبعم  نامتخاس  ماگنه  هب  هک  تسا  دوهی  هاشداپ  سودوریه » »

شجنـس تمایق  زور  رد  اهناسنا  لامعا  نآ ، هلیـسو  هب  هک  دندقتعم  نانآ  دشابیم . وزارت  يانعم  هب  هک  دـنمانیم  نیزاوم »  » ار اهنامک  نیا 
نایدوهی اب  تاداقتعا  نیا  رد  سدـق  ناناملـسم  دـشابیم ! دـنوادخ  شرع  زور  نآ  رد  هرخـص ، نیا  دـننکیم  اـعدا  هک  ناـنچمه  ددرگیم .

فارطا دشابیم . يدوهی  هشیر  ياراد  اههتفگ ، نیا  یگمه  هک  یتروص  رد  دنتسه ، کیرش 
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465 ص :
زا هک  دشابیم  یمظنم  ریغ  لیطتسم  لکـش  هب  اضف ، نیا  دنیوگ . یـسدق » مرح   » نادب هک  تسا  هتفرگرب  رد  ییاضف  ار ، یگنـس  هاگیاج  نیا 

. دراد همادا  بونج  هب  لامش 
یبهذلا بابلا  ریوصت ص 169 

یصقالا دجسم  ییالط - هزاورد  یبهذ - باب 
تمـس زا  يرادقم  یقرـش و  تمـس  رد  دشابیم . رتم  یبونج 283  رتـم و  یلامـش 321  رتم ، یقرـش 474  رتم ، نآ 490  یبرغ  علـض  لوـط 

. دوشیم هدید  رتم  یبیرقت 8  عافترا  هب  ییاههغاز  نآ  رد  هک  دراد  رارق  يراصح  نآ ، یبونج 
ود تسا . هدیدرگ  تمرم  ینوناق » نامیلـس   » ناطلـس و  یبویا » نیدلا  حالـص   » ناطلـس يوس  زا  هک  تسا  نهک  یمیدق و  رایـسب  راصح  نیا 

يداو  » ار نآ  ناـیدوهی  دـنمانیم و  منهج » يداو   » ار نآ  یخرب  هک  دـشابیم  طلـسم  میرم ) يداو  نوردـس /( » يداو   » رب هدـش ، داـی  يوس 
تمایق زور  رد  رشحم  يارحـص  نانآ ، ياعدا  قبط  رب  تسا . هدیدرگ  دای  طافاشوی »  » ظفل هب  يداو  نیا  زا  تاروت  رد  دنیوگیم . تافـسوی »

و نوتیزلا » لبج   » نایم رد  يداو  نیا  دوشیم ؟ روانهپ  نآ  ياضف  دش و  دهاوخ  هدرتسگ  ارحـص  نیا  ماگنه  نآ  رد  دـشابیم . ناکم  نیا  رد 
. تسا هدش  هتخاس  نآ  يور  سدقملا » تیب   » رهش هک  دراد  رارق  نویهص » لبج  »

هسردم اهنآ  نیرتروهشم  تسا . هدیدرگ  انب  مرح  فارطا  رد  هک  تسا  هسردم  يدادعت  ياراد  نآ ، یلامـش ) یبرغ و   ) رگید تمـس  ود  اما 
ناگداپ دراد ، رارق  یلامش  تمس  رد  هک  نآ  اما  دننکیم و  تنوکس  نآ  رد  مدرم  نونکا ، مه  هک  تسا  یبرغ  تمس  رد  يابتیاق 
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466 ص :
. دوشیم هدید  نآ  رد  نازابرس 

یصقالا دجسم  راوید  ياهگنس  مالتسا  لاح  رد  نایدوهی  ریوصت 
اهنآ زا  مادک  ره  هک  دراد  رارق  یگنس ،) يوکـس   ) نیمز حطـس  زا  رتدنلب  تروص  هب  کچوک ، یگنـس  ياضف  زا  يدادعت  مرح ، نحـص  رد 

قلعتم هک  ياهناخاقس  يور  رب  ییابیز  رایـسب  دبنگ  یبرغ ، فرط  رد  دنناوخیم . زامن  اهنآ  رب  مدرم  دشابیم و  هلبق  يوس  هب  یبارحم  ياراد 
« یصقالا دجسم   » نادب هک  دراد  رارق  یللجم  گرزب و  رایسب  دجسم  نآ ، یبونج  تمس  رد  اما  تسا . هدیدرگ  انب  هدوب ، يابتیاق » فرشا   » هب

يوـس زا  هک  تسا  هدوـب  ییاـسیلک  ناـکم  نیا  اریز  تسا . هدـیدرگ  داـی  نآ  زا  میرک  نآرق  رد  هک  تسین  نآ  دجـسم  نیا  زا  دارم  دـنیوگ .
دجسم زا  دارم  تسا . هتفای  رییغت  یمالسا  يدجسم  هب  حتف ، زا  سپ  سپـس  هدیدرگ و  انب  يدالیم  مشـش  نرق  همین  رد  ناینتـسوژ »  » روطارپما
یماگنه دشابیم . دیدرگ ، دای  نیا  زا  شیپ  هک  نانچمه  هرخص »  » فارطا رد  هک  تسا  يدجـسم  نامه  هدیدرگ  دای  نآرق  رد  هک  یـصقالا 
یگداس اب  وا  يالصم  مه  زونه  نونکا  مه  دروآ و  ياج  هب  زامن  یصقالا ، دجسم  یقرـش  بونج  تمـس  رد  دمآ  سدقملا  تیب  هب  رمع  هک 

. دراد رارق  دجسم  نیا  هوکش  اب  للجم و  نامتخاس  رانک  رد  مامت 
رتم برغ 55  هب  قرـش  زا  رتم و  بونج 80  هب  لامش  زا  دجسم  لوط  هک  دشابیم  هرخصلا » دجـسم   » ربارب رد  لامـش و  رد  دجـسم ، نیا  ِرَد 

نتفرگ رظن  رد  نودب  اههزادنا  نیا  تسا ،
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467 ص :
تسا هدش  هدیشوپ  یفقس  هلیسو  هب  دجسم ، هدش  دای  ياضف  رس  ات  رس  تسا . هدیدرگ  هدوزفا  نادب  برغ  قرـش و  زا  هک  تسا  ییاههعـسوت 

هلبق يوس  رد  مه و  رانک  رد  نوتس  ود  هدش ، دای  ياهنوتـس  نایم  زا  تسا . هتفرگ  رارق  ابیز ، رمرم  زا  یمیظع  ياهنوتـس  رب  فقـس  نیا  هک 
هب اریز  دـیامن ؛ يریگوـلج  نآ  ناـیم  زا  دارفا  روـبع  زا  اـت  هدـش ، هداد  رارق  نینهآ  ياهدرن  نوتـس ، ود  نیا  رب  هک  دراد  رارق  قرـش  تمـس  زا 

نیا ریغ  رد  دیآیم . رامـش  هب  ایند  رد  تخبـشوخ  یـصخش  دیامن ، رذگ  هدش  دای  نوتـس  ود  نایم  زا  دـناوتب  هک  یـصخش  ره  مدرم ، ياعدا 
« طاطـسف  » رد صاع  ورمع  دجـسم  رد  هک  ینوتـس  ود  هراب  رد  ار  داقتعا  نیا  دننامه  مدرم  دوب ! دهاوخن  رادروخرب  یبوخ  تخب  زا  تروص 

!! دننکیم لمع  نادب  دنراد و  زین ، دراد  رارق  رصم 
دیهـش نیدـلا  رون   » يوس زا  هدـش و  نییزت  فدـص  جاـع و  هلیـسو  هب  هک  دراد  دوجو  سونبآ  بوچ  زا  ییاـبیز  رایـسب  ربنم  دجـسم  نیا  رد 

هدیـشوپ گنـس  زا  نآ  نیمز  هک  دوشیم  هدید  یکچوک  بارحم  برغ ، يوس  زا  نآ ، رانک  رد  تسا . هدیدرگ  ادها  نادـب  یگنز » دومحم 
. دنهدیم تبسن  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ياپ  ياج  هب  ار  نآ  هک  دراد  رارق  يرثا  نآ  يور  هدش و 

: دـنکیم ادـیپ  هار  نیمز  قمع  هب  ییاهرد  هلیـسو  هب  هک  دراد  رارق  ییاهرابنا  بآ  نآ ، یبونج  یبرغ و  تمـس  رد  هژیو  هب  مرح ، نحـص  رد 
هدرتسگ و ییاضف  هب  نآ و  نییاپ  هب  یگنس ، هلپ  يدادعت  هلیسو  هب  هک  دراد  رارق  قرـش  تمـس  زا  یـصقالا » دجـسم   » رانک رد  اهنآ  زا  یکی 

ناکم فقس  هک  هدیدرگ  انب  ییاهدبنگ  اهنآ  يور  هک  دراد  رارق  تخس  گنـس  زا  گرزب  نوتـس  ود  اضف ، نآ  هنایم  رد  دباییم  هار  عبرم ،
مهو تسا  هدوب  بآ  يدورو  هک  دراد  دوجو  ییاهفاکـش  اـب  ییاـهراوید  نآ  فارطا  رد  تسا . هدومن  راوتـسا  دوخ  يور  رب  ار  هدـش  داـی 

. دناهدش هتسب  یگمه  اههناهد  نیا  نونکا 
هب ینیمز ، ریز  ياهراغ  نیا  دوشیم . هدید  مرح  یقرش  بونج  هشوگ  رد  دشابیم ، نامیلـس » لبطـصا   » هب فورعم  هک  اهراغ  نیا  نیرتمهم 
مه ياهلپ  نآ ، ياضف  هنایم  رد  نیمز و  ریز  رد  دراد . هار  نآ  نییاپ  هب  هدـش  هتخاـس  یقرـش  راـصح  راـنک  رد  هک  یکچوک  ياـههلپ  هلیـسو 

ناکم نیا  دـننکیم  اعدا  دراد و  دوجو  اجنآ  رد  رمرم  زا  یگرزب  فرظ  هک  دراد  دوجو  یگتفر  ورف  نآ ، راـنک  رد  هک  دوشیم  هدـید  فک 
! تسا هدروآیم  ناکم  نیدب  ار  وا  ياذغ  مالسلا  هیلع  ایرکز  هک  دنیوگیم  زین  هدوب و  وا  بارحم  ای  میرم  ترضح  رتسب  هاگیاج 
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468 ص :
هدیشوپ نوتس ، عومجم 88  رد  میظع و  ياهنوتـس  زا  فیدر  هدزاود  هلیـسو  هب  هک  دوشیم  یهتنم  ياهدرتسگ  رایـسب  ياضف  هب  اـههلپ  نیا 

يور هک  ییاهقاط  مین  هلیسو  هب  هدش  دای  ياهنوتس  یمامت  دشابیم . رتشیب  ای  رتم  تشه  اهنوتـس ، زا  کی  ره  طسوتم  عافترا  تسا . هدش 
هدـید یمیدـق  نهک و  يانب  اب  ییاهراوید  اضف  نیا  فارطا  رد  تسا . هدرک  راوتـسا  دوخ  رب  ار  مرح  نیمز  هدـش ، هتخاس  ییاهدـبنگ  اـهنآ 

. دراد هار  نوردس » يداو   » هب دراد و  دوجو  ياهتسب  رد  نآ ، یبونج  تمس  رد  هک  دوشیم 
اههناهد نیا  دیاش  تسا ؛ گرزب  رایسب  یخرب  کچوک و  اهنآ  زا  یخرب  هک  دوشیم  هدید  هتسب  ياههناهد  مرح ، یبرغ  یلامش و  تمس  رد 

دوجو هب  تمس  نیا  رد  یفورعم  ياهمان  هب  ناراب  بآ  هریخذ  يارب  ییاهرابنابآ  اهنآ  زا  یـضعب  رد  هک  دوشیم  یهتنم  ییاهاضف  نینچ  هب 
هدهاشم ار  ینهک  يرافح  راثآ  اهفاکـش ، نیا  زا  یخرب  ربارب  رد  يدالیم ، لاس 1910  رد  سدق  هب  دوخ  رفـس  رد  بناج  نیا  تسا . هدمآ 

دراد نآ  رب  تلالد  بلطم  نیا  هدـش و  هداد  رارق  اهنوتـس  نیا  يور  رب  شاهمه  مرح  نیمز  هک  ددرگیم  نشور  فیـصوت ، نیاربانب  مدرک .
فورعم نامیلس » لبطصا   » هب نایبیلص  يوس  زا  نآ  زا  سپ  هک  هدش  هتخاس  يو  نانیـشناج  ای  نامیلـس  ترـضح  يوس  زا  انب  نیا  یمامت  هک 

. تسا هدیدرگ 
ناکم نیا  زا  دیدرگ ، دراو  نایدوهی  رب  سوطیط »  » و رصنلا » تخب   » و بیراحنـس »  » يوس زا  هک  ییاهراشف  ماگنه  هب  تسا  نکمم  نینچمه 

ياههمانزور ًاریخا  اریز  دـندرکیم . ناهنپ  اج  نآ  رد  ار  دوخ  گنـس  نارگ  يایـشا  دـندرکیم و  هدافتـسا  شیوخ  لاوما  هاگهانپ  ناونع  هب 
ات دـش  مزلم  تلود  هک  اجنآ  ات  دـناهداد ، نخـس  داد  اهنآ  ندوب  یتمیقنارگ  هرابرد  دـناهتفگ و  نخـس  ایـشا  نیدـب  یبایتسد  هرابرد  يداـیز 

. دیامن ناوارف  ششوک  یعس و  اهنآ  زا  يرادهگن  هب  تبسن 
سپس طسو و  رد  ۀلسلسلا » باب   » اهنآ نیرتمهم  هک  تسا  هدش  عقاو  یبرغ  فرط  رد  اهنآ  زا  رد  تفه  دشابیم : رد  هد  ياراد  فیرش  مرح 

« رمع  » هک دراد  دوجو  ءایبنالا » فرش  باب  ، » یلامـش فرط  رد  درب . مان  ناوتیم  ار  لامـش  رد  نیناطقلا » باب   » بونج و رد  هبراغملا » باب  »
رد نیا  هک  دـننکیم  اعدا  نانآ  دـنیوگ . زین  هطح » باب   » نادـب هک  تسا  طابـسالا » باب   » سپـس دـیدرگ . دراو  دجـسم  نورد  هب  رد  نیا  زا 

هروس رد  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  يرد  نامه 
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469 ص :
ٌۀَّطِح (1) اُولُوقَو  ًادَّجُس  َباَْبلا  اُولُخْدا  هرقب 

نیا دوشیم . یهتنم  لکـش  عبرم  يزیلهد  هب  هلپ ، دـنچ  هلیـسو  هب  هک  دراد  دوجو  هیرهاظلا » باب  ، » قرـش فرط  رد  تسا . هدـش  داـی  نآ  زا 
، اهنوتس نیا  فارطا  هدیدرگ  انب  نآ  رب  فقس  هک  هدیدرگ  انب  نآ  یبونج  یلامش و  یبرغ ، تمس  رد  رمرم ، زا  ییاهنوتس  هلیسو  هب  ناکم 

ماگنه هب  مدرم  ار  اههچراپ  نیا  هدش  هدیچیپ  سابل  هچراپ و  زا  رایـسب  ياهعطق  اهنآ  يور  هک  تسا  هدـش  هدیـشوپ  نینهآ  ياهدرن  هلیـسو  هب 
هیلع نامیلـس  ترـضح  تموکح  هاگیاج  ناکم  نیا  هک  دوشیم  هتفگ  دـنهدیم . رارق  اج  نآ  رد  راـگدای  ناونع  هب  ناـکم ، نیا  زا  تراـیز 

. تسا هدوب  مالسلا 
ود نیا  دنیوگیم : دوشیم . هدید  دوشیم  تفای  تردن  هب  نونکا  مه  هک  ابیز  رایسب  رمرم  یعون  زا  گنر  یقامـس  نوتـس  ود  ناکم  نیا  رد 

ياراد هک  دوشیم  هدید  يرد  ناکم  نیا  رانک  رد  تسا . هدیدرگ  لاسرا  نامیلس  يارب  هیده ، ناونع  هب  أبـس  هکلم  سیقلب »  » يوس زا  نوتس 
یلامـشو هبوتلاباب »  » مانهبنآیبونج هاگرذـگ  دوشیم . یهتنم  نوردـس » يداو   » هب تسا و  هتـسب  رـضاح  لاح  رد  هک  تسا  هاگرذـگ  ود 

لاسهب ْلَقرِه »  » هکدوبهدـشهدیمان نازوسباب »  » مانهب شودوریهنامزرد ، دـبعم  ناـمتخاس  ماـگنههب  ردنیا ، دوشیمهدـیمان . همحرلاباـب » »
. دیدرگ يراذگمان  یبهذلا » باب   » هب سپ  نآ  زا  دیدرگ و  دراو  سدقملا  تیب  هب  اج  نآ  زا  يدالیم ،  639

نانچمه تشاد . رارق  فورعم  يدلاخ »  » نادناخ تسد  رد  دیدم ، ینامز  تدم  زا  شیپ  هرخـصلا » دجـسم   » و یـصقالا » دجـسم   » ياهدیلک
( سدقملا تیب   ) رهـش اما  دراد ...  رارق  هداوناخ  نیا  تسد  رد  یحیـسم  ياههفئاط  قفاوت  مدـع  تلع  هب  زین  تمایق » ياسیلک   » ياهدـیلک هک 

نیگنایم هک  هتفرگ  ار  یلامـش  لوط  طوطخ  زا  هیناـث ، هقیقد و 45  هجرد و 54  یلامـش و 32  ضرع  طوطخ  زا  هقیقد  هجرد و 27  رد 31 
لبج  » يرگید و  نویهـص » لبج   » اهنآ زا  یکی  هک  تسا  هدیدرگ  انب  دنلب  هپت  ود  رب  رهـش  نیا  دـشابیم . رتم  ایرد 770  حطـس  زا  نآ  عافترا 

نونکا مه  دوشیم . لـصتم  مونه » يداو   » هب یبرغ  بونج  رد  و  نوردـس » يداو   » هب قرـش  رد  رهـش ، نیا  ياـهنامتخاس  دـشابیم . هرکع »
رفن رازه  هدزناپ  نایدوهی و  زا  رازه  جنپ  لهچ و  ناناملسم و  زا  رازه  هد  نانآ  نایم  زا  هک  دشابیم  رفن  رازه  داتفه  رهـش  نیا  نینکاس  دادعت 

دنتسه یحیسم 

58 هرقب ، - 1
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470 ص :
دوشیم و عورش  افای »  » زا هک  تسا  کیراب  ینهآ  هار  ياراد  سدق » رهش  . » دنتسه نایمور  زا  نانآ  بلغا  هدوب و  نوگانوگ  ياهداژن  زا  هک 

. تسا هدیدرگ  سیسأت  يوسنارف ، یتکرش  هلیسو  هب  هتشذگ ، نرق  ياههمین  رد  هار  نیا  دشابیم  رتمولیک  نآ 80  لوط 
نینکاس هدیمانیم و  سوبی »  » ار نآ  ماگنه  نآ  رد  هک  هدمآیم  رامـش  هب  دابآ  يرهـش  دالیم ، زا  شیپ  مهدزناپ  نرق  ياههمین  رد  رهـش  نیا 

« نوربح  » رد شتموکح  ماگنه  نآ  رد  هک  لیئارـسا  ینب  هاشداپ  دواد » ، » دـالیم زا  شیپ  مهد  نرق  زاـغآ  رد  دـناهتفگیم : نایـسوبی »  » ار نآ 
. دومن دابآ  ار  رهش  دروآ و  نادب  ار  دهع » توبات   » تشگ و هریچ  نآ  رب  دوب ،

يور يو  رازم  نونکا  مه  هک  درک  انب  دوخ  مان  هب  ار  يرهش  نآ  یبرغ  بونج  رد  داد و  رارق  میلـشروا »  » ار رهـش  نیا  مان  دواد »  » سپ نآ  زا 
«، هرخـص  » يور سپـس  دوزفا و  نآ  يانب  نامتخاس و  رب  هدـیدرگ و  يو  نیـشناج  نامیلـس ،»  » شدـنزرف وا  زا  سپ  دراد . رارق  ایروم »  » هوک

. دومن انب  ار  سدقم  دبعم 
نیلوا وا  نادنزرف  نارود  رد  دیدرگ . ادوهی »  » نآ زا  میلشروا »  » رهش دیدرگ ، میـسقت  لیئارـسا  ینب  هفئاط  نایم  نیطـسلف  روشک  هک  یماگنه 

درک و مدـهنم  ار  نآ  زا  یتمـسق  هـک  نآ  زا  سپ  هدـش و  هرــصاحم  دـالیم  زا  شیپ  لاس 712  رد  لـباب  هاـشداپ  بیراحنـس »  » يوس زا  رهش 
. تشگ زاب  شیوخ  هاگیاج  هب  دیشک و  تسد  نآ  هرصاحم  زا  درب ، امغی  هب  ار  دبعم  لاوما  زا  يرادقم 

هب یباـیتسد  زا  سپ  هدربماـن  دــیدرگ ؛ هریچ  نآ  رب  راـب  هـس  دـالیم  زا  شیپ  و 588   596 ياـهلاس 606 ، رد  رــصنلا » تـخب  ، » نآ زا  سپ 
. دیدرگ ور  ریز و  رهش  هک  دندومن  ناریو  نانچ  نآ  ار  رهش  هک  داد  نامرف  نآ ، گنس  نارگ  يایشا  اههتخودنا و 

رد نآ  دبعم  نامتخاس  هدـیدرگ و  انب  ون  زا  رهـش  يو  نامرف  هب  تفای و  تسد  نآ  هب  ناریا  هاشداپ  شوروک » ، » دالیم زا  شیپ  لاس 536  رد 
نانچمه میلـشروا » . » داد سپ  زاب  دـندوب ، هدرب  امغی  هب  نایروشآ  هک  ار  نآ  لاوما  یماـمت  دـیدرگ و  اـنب  ًاددـجم  دـالیم  زا  شیپ  لاس 516 

حتف هرابود  رهـش  نیا  سویبموب ،»  » یهاشداپ نارود  رد  ناـیمور و  هلیـسو  هب  دـالیم ، زا  شیپ  لاس 64  رد  هک  نیا  ات  دوب  یقاـب  داـبآ  يرهش 
کلم  » هک یماگنه  يدـالیم  لاـس 70  رد  دومن . روهظ  اـج  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  اـهیمور ، تموکح  نارود  رد  دـیدرگ .

شتآ هب  ار  رهش  نیا  اج ، نآ  زا  نایدوهی  جارخا  زا  سپ  دیشک و  شتآ  هب  ار  دبعم  تفای ، تسد  نآ  رب  سوطیط »
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471 ص :
سپ نآ  زا  داهن . نآ  رب  ار  ایلیا »  » مان درک و  اـنب  ون  زا  ًاددـجم  ار  نآ  ناـیردآ » کـلم   » هک نیا  اـت  تشاد  همادا  ناـنچمه  عضو  نیا  دیـشک .

ياسیلک  » يدالیم لاس 138  رد  وا  داد . رارق  تیحیـسم  ار  یمـسر  نید  هدرک و  عنم  اج  نآ  رد  اهنآ  تنوکـس  نایدوهی و  دورو  زا  هدربماـن 
حتف اهبرع  هلیسو  هب  يدالیم  لاس 636  رد  هک  نیا  ات  تشاد ، رارق  اهیمور  تسد  رد  نانچمه  سدق  رهش  دومن . انب  اج  نآ  رد  ار  تمایق »

. دنداهن نآ  رب  ار  سدقملا » تیب   » مان ماگنه  نآ  رد  دیدرگ .
رد فرصت  ناشنید و  رد  ار  نایدوهی  نایحیسم و  نآ ، حتف  زا  سپ  دوب ، هدمآ  وس  نیدب  مالسا  نایهاپـس  اب  زین  دوخ  هلمح  نیا  رد  هک  رمع 

یگدرتسگ هدنهد  ناشن  نیا  هک  دـیدرگ  لیاق  نانآ  يارب  ار  یناوارف  يدازآ  تسب ، نانآ  اب  هک  ياهماندـهع  رد  وا  داد . رارق  دازآ  ناشلاوما 
. دشابیم یمالسا  رکفت 

. دنتفای تسد  رهش  نیا  رب  نایمطاف » ، » يدالیم لاس 969  رد 
ار یتلود  نایبیلص  دندیدرگ . هریچ  رهش  نیا  رب  يدالیم ، لاس 1099  رد  نایبیلص  سپ  نآ  زا  يدالیم و  لاس 1086  رد  نایقوجلس »  » سپس

رارق نانآ  تسد  رد  نیتسخن ، یبیلـص  ياهگنج  نارود  تدم  مامت  رد  رهـش  نیا  دـنتفگیم . سدـق » تلود   » نادـب هک  دـنداهن  انب  نآ  رد 
. تشاد مان   ) Bavdvin لیودرب )»  » اهبرع نابز  رد  نانآ  هاشداپ  نیرتفورعم  هک  تشاد 

جراخ نانآ  گـنچ  زا  ار  نآ  يدـالیم  لاس 1186  رد  یبویا » نیدـلا  حالـص   » هک نیا  ات  دوب  نایبیلـص  تسد  رد  ناـنچمه  سدـقملا » تیب  »
زین نونک  ات  هک  دـمآرد  ینامثع  ناکرت  تسد  هب  يدالیم  لاس 1517  رد  تفرگ ؛ رارق  رـصم  ناهاشداپ  ذوفن  ریز  رد  سپ ، نآ  زا  تخاس و 

هب نآ  نینکاس  نکیل  دروآ  دوجو  هب  رهـش  نآ  رد  ار  يرایـسب  يداـبآ  نارمع و  ینوناـق » نامیلـس  ناطلـس   » (1) دراد . رارق  ناـنآ  تسد  رد 
. دنهدیم تبسن  مالسلا » هیلع  دواد  نب  نامیلس   » هب ار  اهنامتخاس  نیا  هابتشا 

: مییوگیم سدقملا » تیب   » هرابرد نامراتفگ  نایاپ  رد 
يدجـسم نویهـص ،»  » هوک هلق  يالاب  رب  یبرغ ، بونج  رد  رهـش ، راصح  تشپ  رد  هک  دـشابیم  یناوارف  ياهربق  اـهرازم و  ياراد  رهـش  نیا 

. دوشیم هدید  اج  نآ  رد  مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  ربق  هک  دراد  رارق 

« مجرتم . » يدالیم لاس 1910  - 1
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472 ص :
رگید ياهدـع  تسا . هدـیدرگ  نفد  اـجنآ  رد  وا  هارمه  هب  زین  مالـسلا  هـیلع  نامیلـس  ترـضح  شدـنزرف  هـک  دـناهتفگ  یخرب  هراـب  نـیا  رد 

هیلع نامیلـس  هک  تسا  نیا  رب  هدیقع  ار  ياهدع  نینچمه  تسا . هدش  نفد  هرخـص  يدنلب  رب  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  هک  دـنیوگیم 
. دشابیم نوفدم  یهایس  گنس  ریز  رد  نآ  نورد  رد  مالسلا 

دوشیم هدید  يراغ  وس  نامه  رد  دراد و  رارق  يراصنا » سیوا  نب  دادـش   » و تماص » نب  ةدابع   » ربق قرـش ، تمـس  زا  رهـش  راصح  ریز  رد 
هعبار  » راوگرزب و یباحص   (1) یسراف » ناملس   » رازم اتیز ،» روط   » هوک يور  تسا . هتفرگ  رارق  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  میرم  ترـضح  ربق  هک 

نآ رد  مالسلا » هیلع  ربمایپ  ریزُع   » ربق زین  و  یعار » نسح  خیش   » رازم مالسلا و  هیلع  یسیع  ترضح  جورع  هاگیاج  رد  هک  يدبنگ  و  هیودع »
. دوشیم هدید 

. دنمانیم نوربح »  » ار نآ  نایدوهی  هک  تسا  هدش  عقاو  لیلخلا  رهش  سدقملا ،» تیب   » بونج زا  هکسلاک  هلیسو  هب  یتعاس ، شش  هلصاف  رد 
بوقعی و قحـسا ، هراس ، مالـسلا ، هیلع  میهاربا  ترـضح  ربق  نآ  رد  هک  هدـیدرگ  انب  نیمز ، زا  يرتم  هد  عاـفترا  هب  يدجـسم  رهـش ، نیا  رد 

. دراد رارق  مالسلا  مهیلع  فسوی 
ار نآ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هک  تسا  هلیفکم »  » مان هب  راغ  نیا  دناهتفرگ . رارق  دجسم  نیمز  ریز  رد  يراغ و  رد  یگمه  اهرازم ، نیا 

. هدش عقاو  نآ  نیمز  حطس  رب  هک  دشابیم  يرگید  روبق  ياراد  دجسم  نیا  دوب . هدیرخ  دوخ  رازم  يارب 
. دنهدیم لیکشت  ناناملسم  ار  یقاب  نایدوهی و  ار  نانآ  زا  رفن  رازه  هدزناپ  هک  دشابیم  تیعمج  رفن  رازه  تسیب  ياراد  لیلخلا »  » رهش
هاگیاج رد  هک  تسا  یللجم  رایـسب  ياسیلک  ياراد  رهـش  نیا  تسا . هدش  عقاو  محلتیب »  » رهـش سدقملا ،» تیب   » و لیلخلا »  » رهـشهلصافرد

. تسا هدیدرگ  انب  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  دلوت 
اریز دنوشیم ، هدید  اجنآ  رد  مظن  ظفح  تهج  هک  ددرگیم  تظفاحم  ینامثع  نازابرـس  زا  یهورگ  هلیـسو  هب  هراومه ، اسیلک ، نیا  نورد 

. دنزادرپیم رگیدکی  اب  زیتس  هب  اج  نآ  هب  دورو  ماگنه  هب  یحیسم  ياههخاش  زا  یخرب 

ياراد هاگیاج  نیا  هکدراد  رارق  دادغب  هموح  رد  يرسک  قاط  یکیدزن  رد  كاپ » ناملس   » مان هب  يرهـش  رد  یـسراف » ناملـس   » هاگمارآ - 1
« مجرتم . » ددرگیم ترایز  ناناملسم  يوس  زا  هراومه  هدوب و  یمیظع  هاگراب  دبنگ و 
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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